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CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
Trụ sở chính: Lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569-Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

Số: 96/TB-ĐD Quy Nhơn, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh Thông báo đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 84/TBĐGTS-ĐD ngày 29/3/2021 của Công
ty đấu giá hợp danh Đông Dương;

Căn cứ Văn bản số 636/BQL-PTQĐ ngày 06/4/2021 của Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn về việc điều chỉnh các lô đất đấu
giá của các xã, phường;

Nay Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương thông báo điều chỉnh Thông báo
đấu giá tài sản số 84/TBĐGTS-ĐD ngày 29/3/2021 đối với các lô đất đấu giá của các
xã, phường như sau:

“……………………………..
7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 09/5/2021 (gồm: 11 lô của khu A4

khu dân cư phía Tây bắc chợ Bồng Sơn, 09 lô của khu quy hoạch dân cư đường Hai Bà
Trưng thuộc phường Bồng Sơn; 20 lô của các khu dân cư phường Hoài Tân), cụ thể
như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 06/5/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
05/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 06/5/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Bồng Sơn: từ 08 giờ ngày 05/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 06/5/2021 đối với
các lô đất của phường Bồng Sơn;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Hoài Tân: từ 08 giờ ngày 05/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 06/5/2021 đối với
các lô đất của phường Hoài Tân;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 06/5/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND phường Bồng Sơn: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 09/5/2021 đối

với các lô đất của phường Bồng Sơn;
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+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Tân: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày
09/5/2021 đối với các lô đất của phường Hoài Tân.

8. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 14/5/2021 (gồm: 15 lô của khu A3
khu dân cư phía Tây bắc chợ Bồng Sơn, phường Bồng Sơn; từ lô số 1 đến lô số 20 khu
dân cư khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam; các lô đất còn lại do không
có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá ngày 09/5/2021 của
phường Bồng Sơn), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 11/5/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
10/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 11/5/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Bồng Sơn: từ 08 giờ ngày 10/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 11/5/2021 đối với
các lô đất của phường Bồng Sơn;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Tam Quan Nam: từ 08 giờ ngày 10/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 11/5/2021
đối với các lô đất của phường Tam Quan Nam;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 11/5/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND phường Bồng Sơn: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 14/5/2021 đối

với các lô đất của phường Bồng Sơn;
+ Tại Trụ sở UBND phường Tam Quan Nam: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày

14/5/2021 đối với các lô đất của phường Tam Quan Nam.
9. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 22/5/2021 (gồm: 09 lô của khu B3,

06 lô của khu B4 thuộc khu dân cư phía Tây bắc chợ Bồng Sơn, phường Bồng Sơn; 13
lô của khu dân cư thôn Hy Văn “thửa đất 254, 255, 256, 257, 1284, 1285”, từ lô số 1
đến lô số 7 của khu dân cư thôn Phú Nông thuộc xã Hoài Sơn; các lô đất còn lại do
không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá ngày 14/5/2021 của
phường Bồng Sơn), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 19/5/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
18/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 19/5/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã
Hoài Sơn: từ 08 giờ ngày 18/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 19/5/2021 đối với các lô
đất của xã Hoài Sơn;
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- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Bồng Sơn: từ 08 giờ ngày 18/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 19/5/2021 đối với
các lô đất của phường Bồng Sơn;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 19/5/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND phường Bồng Sơn: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 22/5/2021 đối

với các lô đất của phường Bồng Sơn;
+ Tại Trụ sở UBND xã Hoài Sơn: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/5/2021 đối

với các lô đất của xã Hoài Sơn.
10. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 29/5/2021 (gồm: từ lô số 1 đến lô số

17 khu dân cư khu phố Thái Lai, phường Hoài Xuân; 12 lô của khu dân cư thôn
Chương Hòa – phía Đông đường bê tông, 06 lô của khu dân cư thôn Gia An thuộc xã
Hoài Châu Bắc), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 26/5/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
25/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 26/5/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã
Hoài Châu Bắc: từ 08 giờ ngày 25/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 26/5/2021 đối với các
lô đất của xã Hoài Châu Bắc;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Hoài Xuân: từ 08 giờ ngày 25/5/2021 đến trước 16 giờ ngày 26/5/2021 đối với
các lô đất của phường Hoài Xuân;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 26/5/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Xuân: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 29/5/2021 đối

với các lô đất của phường Hoài Xuân;
+ Tại Trụ sở UBND xã Hoài Châu Bắc: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày

29/5/2021 đối với các lô đất của xã Hoài Châu Bắc.
11. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 05/6/2021 (gồm: từ lô số 21 đến lô

số 40 khu dân cư khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam; 17 lô của khu dân
cư thôn An Hội, từ lô số 8 đến lô số 13 của khu dân cư thôn Phú Nông thuộc xã Hoài
Sơn; các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện
đấu giá ngày 14/5/2021 của phường Tam Quan Nam và ngày 22/5/2021 của xã Hoài
Sơn), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 02/6/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);
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- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
01/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 02/6/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã
Hoài Sơn: từ 08 giờ ngày 01/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 02/6/2021 đối với các lô
đất của xã Hoài Sơn;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Tam Quan Nam: từ 08 giờ ngày 01/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 02/6/2021
đối với các lô đất của phường Tam Quan Nam;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 02/6/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND xã Hoài Sơn: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 05/6/2021 đối với các

lô đất của xã Hoài Sơn;
+ Tại Trụ sở UBND phường Tam Quan Nam: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày

05/6/2021 đối với các lô đất của phường Tam Quan Nam.
12. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 12/6/2021 (gồm: từ lô số 18 đến lô

số 27 khu dân cư khu phố Thái Lai, phường Hoài Xuân; 11 lô của khu dân cư thôn
Chương Hòa – phía Tây đường bê tông thuộc xã Hoài Châu Bắc; các lô đất còn lại do
không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá ngày 29/5/2021 của
phường Hoài Xuân và xã Hoài Châu Bắc), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 09/6/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
08/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 09/6/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Hoài Xuân: từ 08 giờ ngày 08/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 09/6/2021 đối với
các lô đất của phường Hoài Xuân;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã
Hoài Châu Bắc: từ 08 giờ ngày 08/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 09/6/2021 đối với các
lô đất của xã Hoài Châu Bắc;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 09/6/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND xã Hoài Châu Bắc: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 12/6/2021 đối

với các lô đất của xã Hoài Châu Bắc;
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Xuân: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày

12/6/2021 đối với các lô đất của phường Hoài Xuân.
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13. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 19/6/2021 (gồm: 13 lô của khu dân
cư thôn Hy Văn “thửa đất số 99, 100, 101”, 03 lô của khu dân cư thôn Tường Sơn
thuộc xã Hoài Sơn; từ lô số 41 đến lô số 47 khu dân cư khu phố Cửu Lợi Đông,
phường Tam Quan Nam; các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc
không đủ điều kiện đấu giá ngày 05/6/2021 của phường Tam Quan Nam và xã Hoài
Sơn), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 16/6/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
15/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 16/6/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND xã
Hoài Sơn: từ 08 giờ ngày 15/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 16/6/2021 đối với các lô
đất của xã Hoài Sơn;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Tam Quan Nam: từ 08 giờ ngày 15/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 16/6/2021
đối với các lô đất của phường Tam Quan Nam;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 16/6/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá:
+ Tại Trụ sở UBND xã Hoài Sơn: bắt đầu lúc 08 giờ ngày 19/6/2021 đối với các

lô đất của xã Hoài Sơn;
+ Tại Trụ sở UBND phường Tam Quan Nam: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày

19/6/2021 đối với các lô đất của phường Tam Quan Nam.
14. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 26/6/2021 (gồm: 19 lô của khu dân

cư khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Thanh; các lô đất còn lại của các xã, phường do
không có người tham gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến
11 giờ 30 phút ngày 23/6/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
(không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá);

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn: từ 08 giờ ngày
22/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 23/6/2021;

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở UBND
phường Hoài Thanh: từ 08 giờ ngày 22/6/2021 đến trước 16 giờ ngày 23/6/2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: đến trước 16 giờ ngày 23/6/2021;
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: bắt đầu lúc 13 giờ 30

phút ngày 26/6/2021 tại Trụ sở UBND phường Hoài Thanh.
………………………………..”
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Các nội dung khác không thay đổi thì vẫn giữ nguyên như Thông báo đấu giá tài
sản số 84/TBĐGTS-ĐD ngày 29/3/2021.

Thông báo này là một bộ phận không tách rời của Thông báo đấu giá tài sản số
84/TBĐGTS-ĐD ngày 29/3/2021.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương để
biết các thông tin liên quan về việc đấu giá tài sản.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Ban Quản lý DA ĐTXD và
PTQĐ thị xã Hoài Nhơn;
- UBND các xã, phường nơi có đất đấu giá;
- Niêm yết, lưu hs, Cty …
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