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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê      

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt giá cho thuê căn hộ có vị trí 

thuận lợi tại tầng 1 Chung cư Văn Thánh B,C và tầng 1, tầng 2 Chung cư Phú 

Thủy; 

Căn cứ Thông báo số 691/TTKĐ-HC ngày 26/10/2022 của Trung tâm 

Ki m định Xây d ng Bình Thuận về việc l a ch n t  chức đấu giá cho thuê 

các căn hộ có vị trí thuận lợi ở chung cư Phú Thủy. 

Xét hồ sơ năng l c của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình 

Thuận (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận) tại Công văn số 1169/TTĐG ngày 

27/10/2022 về việc đề nghị được l a ch n ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho 

thuê 02 căn hộ tại Chung cư Phú Thuỷ. 

Trung tâm Ki m định Xây d ng Bình Thuận thông báo kết quả l a 

ch n t  chức đấu giá cho thuê các căn hộ có vị trí thuận lợi ở chung cư Phú 

Thủy (căn hộ 205 và 209) cụ th  như sau: 

1. Tên t  chức đấu giá nộp hồ sơ đ  đăng ký: Trung tâm Dịch vụ Đấu 

giá tài sản tỉnh Bình Thuận. 

2. Kết quả l a ch n t  chức đấu giá th c hiện cuộc đấu giá: Trung tâm 

Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: Số 06 - Nguyễn Tất Thành 

– TP. Phan Thiết – Bình Thuận. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tr n gói. 



 

Trung tâm Ki m định Xây d ng Bình Thuận thông báo đ  Trung tâm 

Dịch vụ Đấu giá tài sản đã được l a ch n biết và t  chức th c hiện theo quy 

định hiện hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Trang thông tin của Bộ Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử của Sở xây d ng; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: HC-QLN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Trịnh 
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