
MỤC LỤC HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ 
 

STT NỘI DUNG 

1 Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 

2 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu) 

3 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm 

4 Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

5 Quy chế cuộc đấu giá 

6 Danh mục thửa đất và sơ đồ khu đất 

 

 
 















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
 

Kính gửi: - Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh 

                                          - Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam 

Người đăng ký tham gia đấu giá (viết chữ in hoa):............................................................................ 

Số CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu): …………..………..….do cơ quan:………………...... 

…………………………………………… cấp ngày ………tháng……..năm…………..… 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………… 

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………….. 

Số tài khoản (YÊU CẦU “CHÍNH CHỦ” - nếu có): ......................................................... 

Mở tại Ngân hàng: ................................................................................................................ 

Tôi xin đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất có ký hiệu:  

LK-……..., thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội theo: Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất số 

551/2022/TB-ĐGVN ngày 22/7/2022 và Quy chế cuộc đấu giá ngày 20/7/2022 của Công ty 

đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. 

 Tôi cam kết: 

1. Tất cả các thông tin kê khai trên Đơn đăng ký là đúng sự thật. 

 2. Thực hiện đầy đủ các quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện Mê Linh. 

 3. Thực hiện nghiêm túc nội quy, Quy chế phiên đấu giá do đơn vị tổ chức phiên 

đấu giá và tổ chức đấu giá chuyên nghiệp ban hành; 

  4. Tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước. 

  5. Chủ động đi kiểm tra thực địa, chấp nhận hiện trạng thực tế và không có bất cứ ý 

kiến gì về tài sản đưa ra đấu giá. 

 6. Nếu trúng đấu giá, tôi xin nộp tiền trúng đấu giá theo quy định và chấp hành các 

quy định liên quan khác của pháp luật về quản lý, sử dụng đất. Trường hợp vi phạm về 

thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, tôi xin chịu trách nhiệm theo đúng quy định tại Phương án 

đấu giá, bị hủy kết quả trúng đấu giá mà không có bất kỳ khiếu nại nào./. 

  Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải tự 

bảo mất thông tin đăng ký tham gia đấu giá 

theo quy định; CHỈ GHI số lượng thửa 

đất, KHÔNG GHI ký hiệu thửa đất đăng 

ký trong Nội dung giấy nộp tiền đặt trước. 

Hà Nội, ngày……...tháng…….năm 2022 

Người đăng ký tham gia đấu giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

MẪU 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐẤU GIÁ  
 

Quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm,  

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

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

 

                          Kính gửi:   - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh; 

                                            - Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam. 
 

Tên khách hàng: …………………………………………………………………… 

Số CMND: ……………… ; Ngày cấp: ……………… ; Nơi cấp: ……………….. 

HKTT: ……………………………………………………………………………… 

Mã số thẻ tham dự đấu giá:  

Người được ủy quyền (nếu có) :….…………………………………………………. 

(Số CMND:.................................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:........................) 

Khu đất đấu giá QSD đất gồm: 18 thửa đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân 

phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

Giá khởi điểm: 40.800.000 đồng/1m2 (Bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng trên một 

mét vuông) 

Bước giá: 200.000 đồng/1m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông đất) 

Tôi xin trả giá cho ô (thửa đất) có ký hiệu LK-06 , thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ 

dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã đăng ký đấu 

giá là: 

Số tiền: ….………..................……….......... đồng/m2 

(Bằng chữ: ...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….đồng.) 

 Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá đã trả tại Phiếu trả giá và thực hiện 

đúng các quy định của Quy chế bán đấu giá, Nội quy phiên đấu giá và các quy định pháp 

luật liên quan. 

 
Mê Linh, ngày  18  tháng  8  năm 2022 

Người tham gia đấu giá 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

MẪU 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

----------oOo---------- 
 

…………, ngày…….tháng…...năm 2022 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

                      

Tên hộ gia đình/cá nhân:……………………………………………………………………. 

Giấy CMND số:…………………..ngày cấp:……………………Nơi cấp:……………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………. 

Người đại diện:…………………………………………………………………………….. 

Lý do: Không thể tham dự trực tiếp được phiên đấu giá........................……………………  

……………………………………………………….. nay tôi: 

ỦY QUYỀN CHO: 

Ông (Bà):………………………………………………………………………………….. 

Giấy CMND số:…………………..ngày cấp:……………………Nơi cấp:……………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………. 

Thay tôi tham dự phiên đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại xã …………………… 

gồm những công việc sau: 

1. Làm thủ tục tham dự phiên đấu giá (xuất trình CMND, giấy ủy quyền, mã số KH). 

2. Trực tiếp tham dự phiên đấu giá, điền đầy đủ thông tin, ký nhận vào phiếu trả giá và bỏ 

phiếu vào hòm phiếu.  

3. Toàn quyền quyết định việc trả giá, ký nhận vào bản đồ và giấy xác nhận trúng đấu giá 

trong trường hợp được xác định là người trúng đấu giá. 

4.…………………………………………………………………………………….. 

5.……………………………………………………………………………………… 

Ông (Bà):……………………………….. có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, Quy chế 

bán đấu giá QSD đất tại phiên đấu giá ngày…….tháng……năm…… , không được ủy 

quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá cho người ủy 

quyền./. 

               Người được ủy quyền                                         Người ủy quyền 

                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                             (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

 




















































































