
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:          /QĐ-UBND 

 

                Hậu Lộc,  ngày     tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Mặt bằng quy hoạch 

khu dân cư nông thôn năm 2020 xã Quang Lộc được UBND huyện Hậu Lộc                

phê duyệt tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HẬU LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 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 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 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;  
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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/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 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; 

  Căn cứ Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của 

UBND huyện Hậu Lộc về việc thu hồi đất và chuẩn y kế hoạch sử dụng đất vào 

mục đích đất ở năm 2020 xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc; 

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 29/03/202 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc mặt bằng 

quy hoạch khu dân cư  năm 2020 xã Quang Lộc được UBND huyện Hậu Lộc phê 

duyệt tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của 80 lô đất ở tại các lô đất: 

Mặt bằng số 01( khu Bái Vinh – Hiển Vinh): Lô số 01- 24 diện tích: 210m
2 

/lô; 

Lô số 25 - 80 diện tích: 224m
2 

/lô. Mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn xã 

Quang Lộc năm 2020 được UBND phê duyệt tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 10 năm 2020 gồm những nội dung chính sau: 

1. Thông tin khu đất đấu giá: 

  - Vị trí: Khu đất đấu giá bao gồm 80 lô đất, theo Mặt bằng quy hoạch khu 

dân cư Xã Quang Lộc năm 2021 được UBND phê duyệt tại Quyết định số 

4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020. 

  - Diện tích: Tổng diện tích 80 lô đất đấu giá là: 17.584,00m
2
. 

  - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (xây dựng nhà ở của hộ gia 

đình, cá nhân theo quy hoạch). 

  - Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

  - Thời hạn giao đất: Lâu dài. 

2. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất: Quý 2 năm 2021. 
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3. Các thông tin quy hoạch, kế hoạch, hiện trạng sử dụng đất: 

- Các lô đất đấu giá đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo  

Mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Quang Lộc năm 2020 được UBND phê duyệt 

tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020.  

- Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 

07/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

- Hiện trạng các lô đất đấu giá: Đã bồi thường GPMB, cơ sở hạ tầng đã 

thực hiện, không san nền. 

4. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng khu đất: 

- Tên đơn vị: UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và môi trường. 

Điều 2. Phòng Tài nguyên và môi trường, tổ chức triển khai thực hiện các 

công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền 

sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- kế hoạch, Kinh tế - Hạ 

tầng, Tư pháp, Chi Cục Thuế khu vực Nga Sơn – Hậu Lộc theo chức năng và 

nhiệm vụ được giao thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

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

hoạch; Tài nguyên - Môi trường, Tư Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 

Nga Sơn - Hậu Lộc, Tổ chức tư vấn bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, Chủ tịch 

UBND xã Quang Lộc, các tổ chức, ban ngành và các cá nhân 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;  

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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