
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 
 

Số: 3455/UBND-PTQĐ 
V/v đề nghị đăng tải nội dung  

thông tin bán đấu giá tài sản trên 

cổng thông tin điện tử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

          Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; 

   - Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; 

   - UBND các huyện, Thành phố Sơn La. 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện 

Mộc Châu về việc triển khai thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021; Thông báo 
số 321/2021/TB-ĐGNAP ngày 25/10/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất 
An Phú về việc mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 79 thửa đất tại các khu quy 

hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu. 

Với mục đích quảng bá thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất rộng rãi 
đến khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. UBND 

huyện Mộc Châu kính đề nghị Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; 
Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện 
giúp huyện Mộc Châu những nội dung sau: 

1. Đăng tải thông tin đấu giá Quyền sử dụng 79 thửa đất tại các khu quy 
hoạch dân cư trên địa bàn huyện Mộc Châu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn 
La và cổng thông tin điện tử các huyện, thành phố. 

2. Cho phép UBND huyện Mộc Châu thực hiện treo Pano tuyên truyền công 
tác đấu giá Quyền sử dụng 79 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn 
huyện Mộc Châu tại một số vị trí trung tâm trên địa bàn các huyện, thành phố. 

(Chi tiết theo nội dung trong Thông báo số 321/2021/TB-ĐGNAP ngày 
25/10/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú gửi kèm theo) 

UBND huyện Mộc Châu mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của 

quý Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đ/c CT, PCT UBND huyện (NL, KT); 
- Lưu: VT, TTPTQĐ (Hương 01b), 15bản. 
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