
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THỌ XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND - TCKH 

   

    Thọ Xuân, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v Đính chính thời gian nộp hồ 

sơ đăng ký Nộp hồ sơ đấu giá tại 

Thông báo số 140/TB-UBND 

ngày 9/5/2022 và Thông báo số 

141/TB-UBND ngày 9/5/2022     

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

- Trung tâm VHTT TT và du lịch huyện  

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư Pháp; 

- Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. 

 

Ngày 9/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân ban hành Thông báo số 

140/TB-UBND ngày 9/5/2022 và Thông báo số 141/TB-UBND ngày 9/5/2022 

về việc Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tài mặt bằng Khu 

dân cư Cổng Đình xóm K xã Thuận Minh và Khu dân cư thôn Hương I, hương 

II, thôn Phấn thôn xã Thọ Hải 

Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân đính chính một số nội dung sau: 

1. Nội dung đã ban hành tại Thông báo số 140/TB-UBND ngày 9/5/2022 

"5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: - Thời 

gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 6/5/2022 đến ngày 10/5/2022" 

Nội dung đính chính: "5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

tổ chức đấu giá: - Thời gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 11/5/2022 đến 

ngày 13/5/2022" 

2. Nội dung đã ban hành tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 9/5/2022 

"5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: - Thời 

gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 6/5/2022 đến ngày 10/5/2022" 

Nội dung đính chính: "5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

tổ chức đấu giá: - Thời gian: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 11/5/2022 đến 

ngày 13/5/2022" 

Kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lý Đình Sĩ 
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