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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HẬU LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-UBND                            Hậu lộc, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất  

thuộc Mặt bằng khu dân cư nông thôn xã Triệu Lộc năm 2020, 2021  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 

của liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ và 

trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất 

đai của người sử dụng đất; 

Căn cứ thông tư  số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015 Thông tư 

liên tịch của bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ tư pháp quy định 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 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp xây dựng, thẩm định và ủy quyền phê duyệt giá 

đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể 

để giao đất tái định cư và giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử 
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dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện 

Hậu Lộc về việc hướng dẫn trình tự lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất ở trên 

địa bàn huyện; 

Theo đề nghị của trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông 

thôn năm 2020, 2021 xã Triệu Lộc với nội dung cụ thể như sau: 

I. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ:  

1. Vị trí, diện tích khu đất thực hiện đấu giá: 

 1.1. Vị trí. 
Khu đất đấu giá bao gồm 39 lô đất: từ lô 01 đến lô 31, mặt bằng quy hoạch 

khu dân cư nông thôn năm 2020 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 
4353/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020:  

Từ lô 01 đến lô 08, mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn năm 2021 
được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 
năm 2021:  

1.2. Diện tích:  

- Tổng diện tích đấu giá (Bao gồm 39 lô):         9.759 m2 

1.3. Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất tại thời điểm bán 

đấu giá của các lô đất. 

- Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, và cơ sở hạ tầng. 

- San nền:  không 

2. Mục đích và thời hạn sử dụng đất: 

Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước để đầu tư xây 

dựng các công trình trọng điểm của địa phương. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; 

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

3. Dự kiến thời gian thực hiện đấu giá các thửa đất: 

Trong khoảng tháng  4/2021. 

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

đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá, tiền ký quỹ 

(nếu có): 

4.1. Đối tượng: 

Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân 

thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy 

định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

4.2. Điều kiện được tham gia đấu giá: 

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu quy định, phù hợp với từng 

dự án cụ thể, trong đó có nội dung cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất 

đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định. 
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- Trong một gói đấu giá: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ 

năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá;  

- Các đối tượng tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ đăng 

ký tham gia đấu giá, nộp phí đấu giá, khoản tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu 

giá chuyên nghiệp thực hiện đấu giá. 

4.3. Tiền hồ sơ và tiền đặt trước. 

4.3.1. Tiền hồ sơ: Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền 

mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Thông tư 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. Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại (trừ trường hợp cuộc đấu không 

được tổ chức). 

4.3.2. Tiền đặt trước: 

- Mức tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa không quá 20% giá khởi 

điểm của lô đất đấu giá. Khoản tiền đặt trước được thu tiền đồng Việt Nam hoặc 

Giấy bảo lãnh tham gia đấu giá của Ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh, 

thanh toán thay của ngân hàng với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước (Giấy 

bảo lãnh có hiệu lực từ 03 (ba) tháng trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu 

giá).  

- Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản riêng của tổ chức đấu giá tài sản 

mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham 

gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá. 

- Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu gói thì nộp tiền đặt trước 

tương ứng với số gói tham gia đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển thành tiền 

đặt cọc và được trừ vào tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp khi 

trúng đấu giá. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá, 

thông báo đấu giá và phải nộp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày 

mở cuộc đấu giá. 

- UBND xã Triệu Lộc phối hợp với đơn vị được thuê bán đấu giá, hướng 

dẫn khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ theo quy định. 

 - Ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, UBND xã Triệu Lộc phối hợp 

với đơn vị được thuê tổ chức đấu giá chuyển tiền đặt trước của khách hàng trúng 

đấu giá vào tài khoản 3941 mã quan hệ ngân sách 1063050 do Phòng Tài chính 

kế hoạch mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Hậu Lộc và được trừ vào tiền sử dụng 

đất nộp NSNN của khách hàng trúng đấu giá. 

5. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá. 

- Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu 

kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 
- Đăng ký lô đất đấu giá: Khách hàng chọn lô và đăng ký lô đất đấu giá 

vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, đóng phong bì, ký niêm phong đơn đăng ký 
đấu giá để bảo mật thông tin lô đất đăng ký. Giao UBND xã Triệu Lộc kết hợp 
đơn vị tư vấn đấu giá hướng dẫn khách hàng đóng niêm phong đơn đăng ký đấu 
giá (Đối với các hồ sơ nộp tại xã). Đối với các hồ sơ nộp tại đơn vị tư vấn đấu 



 4 

giá: Đơn vị tư vấn đấu giá hướng dẫn khách hàng đóng phong bì, ký niêm phong 
đơn đăng ký đấu giá trước sự chứng kiến của khách hàng. 

Căn cứ số lượng hồ sơ tham gia đấu giá và số lô đất các khách hàng đăng 
ký đấu giá tại các vị trí của các mặt bằng quy hoạch, đơn vị được giao nhiệm vụ 
tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định đưa số lượng lô đất 
ra đấu giá, đảm bảo mỗi lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 2 (hai) khách hàng trở 

lên tham gia đấu giá. 
Tại phiên đấu giá: Mỗi lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 2 (hai) khách 

hàng trở lên tham gia đấu giá và đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 
(một) vòng. Tại phiên đấu giá, sau khi kiểm tra phiếu trả giá, Đấu giá viên công 
bố khách hàng có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá và khách hàng có giá 
trả cao liền kề.  

- Trường hợp lô đất tổ chức đấu giá có từ hai khách hàng trở lên cùng trả 
giá cao nhất bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người 

cùng trả giá cao nhất để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá và áp dụng 
bước giá 1% cộng với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước để tổ chức đấu 
giá. Nếu không có người trả giá cao hơn hoặc những khách hàng cùng trả giá cao 
nhất không có nhu cầu đấu giá tiếp thì người điều hành phiên đấu giá tổ chức rút 
thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá. 

6. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá: Thực hiện 
theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 và Thông tư số 
45/2017/TT-BTC ngày 12/05/ của Bộ Tài chính. 

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

quả đấu giá: 
- Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước là:      28.000.000.000 đồng 

Bằng chữ:(Hai mươi tám tỷ đồng). 
- Nguồn thu từ kết quả đấu giá: Để đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. 

8. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá. 
Giao Phòng Tài nguyên và môi trường là đơn vị tổ chức thực hiện việc 

đấu giá. 

9. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá:  
Giao Phòng Tài nguyên và môi trường lựa chọn doanh nghiệp đấu giá tài 

sản được thành lập theo quy định tại điều 23 Luật đấu giá để ký hợp đồng dịch 
vụ đấu giá quyền sử dụng đất. 

10. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và bàn giao đất; 

10.1. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất: 
- Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền, Chi cục thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc thông báo cho người trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất về nghĩa vụ tài chính. 

- Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá. 
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Chi cục thuế khu 

vực Nga Sơn - Hậu Lộc, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp 50% tiền sử 
dụng đất theo thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá 
quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo của Chi 
cục thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc. 
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+ Quá thời hạn theo quy định trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số 
tiền sử dụng đất theo thông báo Chi cục thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc thì 
người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức 
quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Quá 120 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục 
thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc, nếu người trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

không nộp đủ tiền trúng đấu giá thì sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá. Việc hủy kết quả đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật đấu giá tài 
sản 

- Trường hợp quy định khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 
- Số tiền trúng đấu giá được nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ đi 

chi phí bồi thường GPMB, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chi phí khác liên 
quan đến dự án (nếu có), khoản được trích theo quy định của nhà nước. Phòng 
Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước cùng cấp thực hiện phân 

chia tiền sử dụng đất cho các cấp ngân sách theo quy định, đồng thời hạch toán 
chi chí bồi thường GPMB, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chi phí khác liên 
quan đến dự án (nếu có), khoản được trích theo quy định của Nhà nước vào 
ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Trường hợp khi bàn giao đất cho tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá, 
nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ 
đấu giá thì phải quyết định bổ sung điều chỉnh lại quyết định trúng đấu giá, số 
tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm đi được tính bằng ( = ) giá đất trúng đấu giá 

nhân (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm. 
- Trong trường hợp sau khi trúng đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền điều chỉnh quy hoạch làm tăng hoặc giảm giá trị quyền sử dụng đất, 
người trúng đấu giá phải chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung hoặc 
được giảm trừ theo quy định. 

10.2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất: 
Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 

huyện Hậu Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã  Triệu Lộc, tổ chức thực hiện bàn giao đất 
trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử 
dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu 
địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành. 

11. Quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất; 
a) Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để ký kết hợp đồng thuê 

đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tính công khai, 
minh bạch theo quy định của pháp luật. 

b) Tham gia giám sát cuộc đấu giá. 
c) Yêu cầu dừng cuộc đấu giá nếu phát hiện có vi phạm. 
d) Có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thừa đất đấu giá, giá khởi điểm 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 
đ) Thông báo công khai việc thuê Tổ chức bán giá chuyên nghiệp để thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 
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e) Ký hợp đồng và thanh toán phí thực hiện đấu giá cho tổ chức bán đấu 
giá chuyên nghiệp. 

g) Đôn đốc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo tiến độ nộp tiền sử dụng đất đã được phê duyệt. 

h) Phối hợp bàn giao đất cho người trúng đấu giá. 
i) Nộp tiền thu được của những người tham gia đấu giá vi phạm quy chế 

vào ngân sách nhà nước. 
k) Báo cáo kết quả đấu giá về Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất 05 

(năm) ngày làm việc sau mỗi phiên đấu giá. 

12. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu 

giá; 

12.1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá: 
a. Được đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp 

đầy đủ các thông tin về khu đất, lô đất được đấu giá kể từ khi niêm yết và thông 

báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất cho đến trước ngày mở cuộc bán 
đấu giá 02 (hai) ngày. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể ủy 
quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá. 

b. Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về điều kiện và nghĩa vụ của 
người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 4 Quy định ban 
hành kèm theo quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND 
tỉnh Thanh Hóa và các quy định khác tại phương án đấu giá được duyệt và các 
quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. 

c. Chấp hành nghiêm túc nội quy cuộc đấu giá quyền sử dụng đất của tổ 
chức bán đấu giá chuyên nghiệp. 

12.2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá: 
a. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho 

thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá; có 
các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai. 

b. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn tiền trúng đấu 

giá theo quy định tại Điều 20, Quy định ban hành kèm theo quyết định số 
07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

c. Người trúng đấu giá phải thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia 
đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt. Sử dụng đất đúng mục đích; tuân thủ theo quy hoạch sử dụng 
đất; quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng đã được quy định 
trong hồ sơ đấu giá; bảo đảm thời gian bắt đầu triển khai dự án đầu tư chậm nhất 
không quá 12 (mười hai) tháng; chậm tiến độ thực hiện dự án không quá 24 (hai 

bốn) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên 
thực địa. 

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì được gia hạn sử dụng 24 tháng 
và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết 
thời hạn được gia hạn mà người trúng đấu giá vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì 
Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (trừ 
trường hợp do bất khả kháng) và bị xử lý vi phạm theo quy định. 
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13. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá, cách xác định người trúng đấu 

giá, bao gồm: 
- Thông báo mời đấu giá; 

- Đơn tham gia đấu giá (trong đó có thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất 

đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định); 

- Mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn năm 2020 được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 

- Nội quy cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có); 

+ Hồ sơ mời đấu giá được bán công khai và không hạn chế; thời gian bán 

hồ sơ không được ít hơn 02 (hai) ngày làm việc. 

14. Xử lý vi phạm. 

a) Người trúng đấu giá không nộp đầy đủ, đúng hạn số tiền trúng đấu giá 

theo quy định thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng 

cấp hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, hồ sơ trình hủy quyết định 

công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-

BTN&MT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người 

trúng đấu giá bị hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá do vi phạm về thời hạn 

nộp tiền sử dụng đất thì được hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp, nhưng không 

được tính lãi và trượt giá; khoản tiền đặt trước của người này không được trả lại 

và được nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền đã nộp (không bao gồm khoản tiền 

đặt trước) chỉ được trả lại sau khi tổ chức đấu giá lại thành công khu đất đã bị hủy 

quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. 

b) Nhà nước sẽ thu hồi lại đất nếu người trúng đấu giá vi phạm quy định tại 

điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Người trúng đấu giá trong 

trường hợp này được hoàn lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp sau khi đã 

trừ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính cho thời gian được gia hạn (nếu có) và 

không được tính lãi và trượt giá, không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với 

đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Khoản tiền đặt trước của người này không 

được trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước, số tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất trên chỉ được trả lại sau khi tổ chức đấu giá lại thành công khu đất đã bị hủy 

quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. 

c) Người trúng đấu giá mà sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch thì bị 

xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Các nội dung khác liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất không quy 

định cụ thể tại Phương án này thì thực hiện theo đúng Quy định bán đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 

09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các văn bản quy định khác của Nhà 

nước có liên quan. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Căn cứ Phương án đấu giá đất được UBND huyện phê duyệt, Phòng 

Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đấu giá quyền sử 

dụng đất thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Triệu Lộc được 
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UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 10 năm 2020. 

Đảm bảo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 

17/11/2016; Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 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; 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; 

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

và về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Thực hiện ký hợp đồng với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức 

này cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện bàn giao đất cho khách hàng 

trúng đấu giá theo quy định. 

Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - KH, 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Chi cục thuế, Chủ tịch 

UBND xã Triệu Lộc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.                                                                                                                            
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như điều 2 QĐ; CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.  
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