
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v đính chính Thông báo lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng   năm 2023 

                           

  Kính gửi:  

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 

- Các Tổ chức đấu giá tài sản. 

 

Ngày 27/02/2023, UBND thành phố Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 

17/TB-UBND về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 

đất 10 lô tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi rà soát lại quy định tại 

Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, UBND thành phố đính chính văn bản sai sót 

về nội dung, cụ thể như sau:  

Tại Điều 5 của Thông báo số 17/TB-UBND ngày 27/02/2023 của UBND 

thành phố về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 

10 lô tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh viết là “ Hồ sơ năng lực đơn vị (bản 

phôtô có công chứng hoặc chứng thực)”. UBND thành phố đính chính nội dung 

trên như sau:  

Bỏ cụm từ “bản phôtô có công chứng hoặc chứng thực” 

Trên đây là nội dung đính chính Điều 5 của Thông báo số 17/TB-UBND 

ngày 27/02/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh. UBND thành phố thông tin để 

các cơ quan, đơn vị biết./.   
   

Nơi nhận:  

- Sở Tư pháp (để báo cáo); 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TNMT, TCKH, Tư pháp; 

- Ban biên tập cồng TTĐT TP Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, TNMT9. 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

                Lê Quang Đức 
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