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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:             /TB-UBND

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

   Chí Linh, ngày         tháng         năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất 

tại Khu dân cư Lạc Sơn, phường Thái Học, thành phố Chí Linh

Thực hiện Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để chủ động ứng phó kịp thời với những diễn biến khó lường, phức tạp 
của dịch bệnh Covid trên địa bàn thành phố, ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban 
nhân dân thành phố Chí Linh đã ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về việc 
lùi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất tại Khu dân cư Lạc Sơn, 
phường Thái Học, thành phố Chí Linh, gửi đến khách hàng tham gia đấu giá.

Đến nay, căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19, để thực hiện triển 
khai việc đấu giá, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh thông báo thời gian tổ 
chức đấu giá của khách hàng tham gia đấu giá tại Khu dân cư Lạc Sơn, phường 
Thái Học, thành phố Chí Linh vào 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2021.

Yêu cầu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông tin tới 
từng khách hàng tham gia đấu giá được biết. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ các 
quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhận được Thông báo này, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị khách 
hàng tham gia đấu giá, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                 
   - Thường trực thành ủy; 
   - Thường trực HĐND TP;   (Để b/c)
   - Lãnh đạo UBND TP; 
   - UBND phường Thái Học; 
   - Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Hải Dương;
   - Phòng TNMT;
   - Khách hàng tham gia đấu giá;
   - Lưu: VT.                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên
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