
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND               Nghi Xuân, ngày      tháng  9  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở 

 tại vùng quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Phổ (đợt 2) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BTNMT-BTP ngày 

04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định về việc tổ 

chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy 

định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;  

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;  

Căn cứ Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Xuân; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

290/TNMT, ngày 14/9/2020 về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá QSD 

đất ở tại xã Xuân Phổ (đợt 2).   

   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy 

hoạch xen dắm dân cư thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ như sau: 

1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn 

liền với đất. 

- Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn. 

- Vị trí, diện tích: Chi tiết từng lô đất có phụ lục kèm theo. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Các lô đất thuộc các khu dân cư nói trên sử dụng hạ 

tầng kỹ thuật sẵn có theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

- Tài sản gắn liền với đất: Không. 
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2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá 

quyền sử dụng đất.  
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn. 

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất: Từ tháng 

9 năm 2020  

4. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá 

và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham qua đấu giá.                    
- Đối tượng được tham gia đấu giá: thực hiện theo điều 5 của Quyết định 

số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban 

hành Quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 

+ Mức phí tham gia đấu giá: Thực hiện theo khoản 2, Điều 3, Thông tư số 

48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính 

trong hoạt động đấu giá tài sản. 

+ Khoản tiền đặt trước: Thực hiện theo quy định tại điều 39 của Luật đấu 

giá tài sản năm 2016; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và điều 13, 

Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 Quyết định ban hành Quy 

định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

5. Hình thức đấu giá: Thực hiện theo quy định tại điều 14, Quyết định số 

57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 Quyết định ban hành Quy định về đấu giá 

QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

6. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 

của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

tại Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. 

7. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn vốn từ kết 

quả bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Dự kiến tổng số tiền thu được từ bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các 

vùng quy hoạch dân cư khoảng 13.767.740.000 đồng. 

- Sử dụng nguồn vốn từ kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng 

vào mục đích trả nợ xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển (xây dựng cơ sở hạ 

tầng và chỉnh trang các khu dân cư..) 

8. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá. 

Giao phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên 

quan và chính quyền địa phương thực hiện theo quy định tại điều 56, Luật Đấu 

giá tài sản năm 2016 và các quy định của pháp luật có liên quan. 
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9. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: 

Giao phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức thực thực hiện việc đấu giá QSD đất 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính & 

Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục thuế 

Nghi Xuân, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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