UY BAN NHAN DAN
THANH PHO TUYEN QUANG
S& 272 IQD-UBND

CQNG HOA XA 1191 CH'U NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
TP. Tuyên Quang, ngày 13 tháng 7 näm 2021

QUYET DINH
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Ye viçc phe duyçt Phiro'ng an dau gia quyen sir diing dat de thirc hiçn giao
dt có thu tin sir diing dat, cho thuê dt trên dla bàn thành ph
Tuyên Quang ti phiên du gia dçrt 1 näm 2021
U BAN NIJAN DAN THANH PHO
Can c& Lut I'd chz-c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lu2t tha
ddi, bd sung mç$t sd diu cza Lut td chic ChInh pith và Lut Td chic chInh
quyn djaphwong ngày 22/11/2019,Cán thLut Dat dai ngày 29/11/2013;
Can thLut Dâu giá tài san ngày 17/11/2016,'
Can thNghj djnh sd 44/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cña hInhphü quy
djnh v giá da't,
Can c&Nghj djnh sd 45/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cza GhInhphñ quy
djnh ye thu tin szr dyng dct,'
Can ci Nghj djnh sd 135/2016/ND-CF ngày 09/9/2016 cza ChInh pith
quy dinh v tha ddi, bd sung m3t sd diu cüa các Nghj djnh v thu tin si dyng
dat, thu tin thuê da't, thuê mat niró'c,
Can cz Thông tit sd 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cüa Bó
Tài nguyen và Môi trwô'ng - Bó Twpháp quy djnh vic td chic thtc hin ddu giá
quyn th dyng dat dé' giao dat có thu tkn th dyng dAt hoc cho thuê dAt,
Can cz Thông hr Sd 45/2017/I T-BTC ngày 12/5/2017 cüa Bô Tài chInh quy
djnh khung thi€ lao djch vy dá'u giá tài san theo quy d(nh tgi luit dd'u giá tài san;
Can c& Thông tu' sd 48/2017/T17'-BTC ngày 15/5/2017 cza Bô Tài chInh
quy djnh che' d3 tài chInh trong hogt dçng &u giá tài san;
Can cit Qttylt dinh sd 40/2019/QD-UBND ngày 2 0/12/2019 cüa UBND tinh
Tuyên Quang v vic ban hành quy djnhphdn logi diràngph4 khu i'rc, phan vj trI
dá't và Bang giá dAt 05 nám (2020-2024) trên dja bàn tinh Tuyên Quang.
Can cit Quyê't djnh sd 25/2020/QD-UBND ngày 26/12/2020 cia UBND
tinh Tuyên Quang v viêc quy djnh hç sd diu chInh giá dAt näm 2021 trên dja
bàn tinh Tuyên Quang.
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Can ci- Quyê't ct/nh so' 94/QD-UBND ngày 28/3/2019 cia UBND tinh
Tuyên Quang v viçc phê duyt Ke hogch th dyng dá't näm 2019 thành pM
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang;
Can th Quye't ct/nh so' 72/QD-UBND ngày 26/02/2021 cüa UBND tinh
Tuyên Quang v vic phê duyçt KI hogch th dyng d4t nám 2021 thành pM
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang,
Gán cz KI hogch sO' 33/KH-UBND ngày 26/02/2021 cña UBND thành
pho' thtc hin cOng tác dau giá quyn th dyng da't nám 2021 trên dia bàn thành
phO' Tuyên Quang,
C'án ct Quylt dinh so' 58/QD-UBND ngày 1 1/3/2021 cza UBND thành
pho' v vic phê duyt Phircing an dáu giá quyn s& dung dO't do' thrc hin giao
da't cO thu tin st dyng ddt, cho thuê dO't trên ct/a bàn thành pho' Tuyên Quang
tgiphiên dá'u giá dt 1 nám 2021.
Xét d nghi cüa Trung tam phát trin qu dt thành ph tai T& trInh s
57/TTr-TTPTQE) ngày 05/7/202 1 và d nghj cUa Phông Tài nguyen và Môi
trir&ng thãnh ph t.i T?i trInh s 373/TTr-TNMT ngày 12/7/202 1 v vic d nghj
phê duyt Phi.rGng an dAu giá quyn si'r diing dt d thirc hin giao Mt có thu tin
sà dimg d.t, cho thuê dt trén dja bàn thành ph Tuyên Quang ti phiên du giá
dot lnàm 2021.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt Phrnmg an du giá quyn sü dicing dt d thirc hin giao
dt có thu tin sü diing dt, cho thuê dt trén dja bàn thành pM Tuyén Quang tai
phiên du giá dçit 1 nãm 2021, bao gm nhthig ni dung sau:
I. Ni dung Phuro'ng an du giá quyn sfr thing dt
1. Di tu'qng và diu kin tham gia du giá
1.1. DO'i tuçrng tham gia dO'u giá:
Khu djch vii thlxang mi, m thrc t?i t 3, phi.rng Minh Xuãn; Khu san xuât
thu cong nghip - djch vi t 17 (nay là tO' 10), phi.r&ng Nông Tin, thành pM
Tuyên Quang; Khu dan eli Tan Phát, phix&ng ' La; Khu dan cu thôn 4, xâ Luong
Vu.rçing; Khu dan cix t 13, phu.r&ng Tan Ha; Khu tái djnh cix xóm 13, xA Nông Tin
(nay là td8, phu'àng NOng Tiê'n); Khu dan cii DOng S(m, t 9, phuôrng La; Khu
dan cii du&ng dn cu Tan Ha và nhà may xi mäng Tan Quang thuc xóm 12 (nay
là xóm 7), xã Tràng F)à, thành ph TuyOn Quang.
1.2. Dio'u ldn tham gia ctO'u giá:
Các d& tixçmg quy dinh ti m1ic 1.1 (nêu tren) phâi Co dan d nghj dtrcic tham
gia dAu theo mu do t churc có chüc nng ban du gia tài san theo quy djnh pháp
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luât v dt dai, pháp luât v du giá tài san, trong do CO ni dung cam k& sir dl?ng dAt
diing miic dIch, dóng quy hoch sau khi dã trOng du giá quyn sfr ding dt.
2. Da diem khu dat dan gia
2.1. Dja diem và diên
- tIch dá'u'-'c'iá auvn .st dnncr iAf
'Fr

DIa
dim

Khu dat du g
TONG CQNG
Khu dOn cir TOn Phãt, phu-Ong '' La, thOnh ph6
TuyênQuang.

Tng s6
to dt ((8)

Phuing
'S'La

LO s6: LK-2-35; LK-2-36; LK-2-37; LK-2-38;
LK.2-39; LK-2-40; LK-2-4 1; LK-2-42; LK-2-43;

LK-2-44; LK-2-45; LK-2-46; LK-2-47; LK-2-48.
1.6 s6: LK-1-67; LK-i-68; LK-1-69.
L6s&LK-1-70;LK-J-66.
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Khu dOn cirt6 13, phirông TOn HO, thOnh ph
Tuyên Quang.

Phumg
TOn HO

Phuing
Nông
Tin

Khu tãi dlnh cu xóm 13 xO Nông Tin (nay là 1
8,phwôngNongTiin),thanhphTuyenQuang
Lôs6:09, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Phuông
' La

LO s& LK-2.39; LK-2.40; LK-2.41
Khu tOi djnh cur du*ng dn cu TOn 110 vO nhO
mOy xi mOng TOn Quang thuOc xOm 12 (nay là
xóm 7), xO TrOng DO, thOnh ph TuyOn Quang
Lös64lA
LO s 12
Lôs 17
Lês 18

2.170,0

14

100,00

IV-1

1.400,00

3
2

144,00
169,00

IV-3
IV-3

432,00
338,00

LO s& 5, 6, 8, 9
LO so: 10
Lô sO: 12, 13
LO sO: 14. 15
Khu sOn ut thu cong nghip - dlch vy, tO 17
(nay lat to 10,), phirOng Nông Tin, thOnh phO
Tuyên Quang.
LO sO: 9, 12, 13, 14

IV-!

200,0
2.953,0

KVI-VT2

1.353,0

8

200,0

KVI-VT2

1.600,0

22

2.200,0
100,00

IV-2

3
120,00

IV-1

360,0
690,0

259,0
99,0
195,0
137,0

KVI-VTI
KV1-VTI
KV1-VTI
KVI-VT1

9

259,0
99,0
195,0
137,0
3.714,0

440,0
476,0
352,0
387,0

IV-2
IV-2
IV-2
111-3

4
4

2.200,0
360,0

4

4
1
2
2
Phtthng
NOng
Tien

200,0

225,5

1
1
1
1
Phuing
Minh
XuOn

200,0

6

3
XA
TrOng
DO

Khu dlcli vy thuxcmg mi, m thrc ti t 3
phirOng Minh XuOn, thOnh ph Tuyên Quang

8

19

22

Khu dOn cirDông Scm, M 9, phirOng '' La,
thOnh ph6 Tuyên Quang

6

19.967,0

14

LO s6: BT-12; BT-37, BT-13, BT-08, BT-29,
BT-44.
Lô s6: BT-01; BT-14; BT-15; BT-09, BT-1 1,
BT-30, BT- 42, BT-38.

Tng din
tich (m2)

76

1

Khu dOn cirthOn 4, xO Lu*ng Vung, thOnh
ph Tuyên Quang.

Loai
du*ng, vi
tn

1

Lô s& DII- 02.
xa
Lung
Vucmg

Din
tIch 16
dt
m2/I6

1.760,0
476,0
704,0
774,0
7.680,0

1.920

IV-3

7.680,0

2.2. Ngun gc khu dat dá'u giá. Dt dã thrçic Nba nlx&c thu hi dt theo
Diu 62, Lu@ dt dai 2013.
2.3. fIg tdng k9 thuç2t, tài san gn lin vó'i dá't
- Ha t.ng k thut: H thng dlthng giao thông.
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- Tài san gn 1in vói dt: Không.
3. Miic dIch sfr diing dat, hInh thfrc sfr dung dt Va thôi htmn sfr thing dt
3.1. Myc dIch si dyng d&.
- Các Iô dt thuc Khu sn xut thu cong nghiép - djch vi, t 17 (nay là to2 10),
phuông NOng Tin: Dt cu s& san xu.t phi nông nghiêp.
- Các 10 dt thuôc Khu djch vi thucing mai, m thirc ti t 3, phi.rôrng
Minh Xuân, thành pM Tuyên Quang: Dt djch vii, thi.rong mai.
- Các lô dt thuc Khu tái djnh cu dixing dn cu Tan Ha và nhà may
xi màng Tan Quang thuc xóm 12 (nay là xóm 7), xâ Tràng Dà; Khu dan cix
thôn 4, xâ Li.rông Vuçing: Dt a nông thôn.
- Các lô dt thuôc các khu dan cix con lai: Dt & tai do thi.
3.2. Hinh th&c giao da1t. Nba rnxâc giao dt có thu tin sCr dung dat, cho
thuê dt thông qua hInh thüc du giá quyn s& diing dAt.
3.3. Thai hgn sz- dyng da1t:
- Khu san xuAt thñ cong nghip - djch v, th 17('nay là t 10,), pht.r&ng
Nông Tin; Kim djch thi.rcrng mai, Am thirc ti t 3, phi.r&ng Minh Xuãn, thành
pM Tuyên Quang: 50 nAm.
- Các lô dAt thuôc các khu dan cix cOn lai: Lâu dài.
4.0w kin thôi gian, dja dim t chii'c dAn giá
- T chCrc dAu giá: Qu III nm 2021.
- Niêm yt, thông báo cong khai vic dAu giá các thüa dAt trên thirc hin
theo quy djnh ti Diu 35, Lut DAu giá tài san näm 2016.
- Thông báo cong khai vic dAu giá các th&a dAt trên thirc hin theo quy
dnh ti Diu 57, Lut DAu giá tài san näm 2016.
- Dja dim tin hãnh cuc dAu giá: Thirc hin theo quy djnh ti Diu 37,
Lut DAu giá tài san n.m 2016.
5. PhI tham gia dAu giá
Theo quy djnh tii Khoán 2, Diu 3 Thông tu s 48/2017/TT-BTC ngày
15/5/2017 cüa B Tài chInh quy dnh ch d tài chInh trong hoat dtng dAu giá
tài san, ci th nhix sau:
STT

Giá tr! quyéu sfr dyng dt theo giá khöi diem

Mfrc thu ti dii
(dông/ho so)

1

Th200triudngtr&xung

100.000

2

Tfr trên 200 triu dng dn 500 triu dng

200.000

3

Tr lien 500 triu dng

500.000
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6. Tin I1t trthc phãi np khi tham gia du giá
Theo quy djnh ti Khoán 1, Diu 39 Li4t Du giá tài san ngày
17/11/20 16, cii th& Ti thiu là 5% và ti da không qua 20% giá kh&i dim cüa
tài san ttu giá.
7. HInh thfrc, phuo'ng thfrc dn giá
- HInh thi'rc du giá: Du giá bng bô phiu gián tip theo quy djnh tii
Diu 43, Lut Du giá tài san nãm 2016.
- Phuo'ng thirc du giá: Ph.rcing thirc trâ giá len.
8.Xác djnh giá khridim dn gia quyn sfrdiing dt và lira chQn don
v!to chu'c thirc h.çn vlçc dan gia quyen sir ding dat
8.1. V vic xác djnh giá khói die2m: Phông Tài nguyen và Môi tnrng
thành ph có trách nhim t chüc khâo sat giá dt, tham miru UBND thành ph
trInh Sä Tài chInh, S& Tài nguyen và Môi tru&ng thm djnh, trInh Uy ban than
dan tinh phê duyt theo quy djnh cüa pháp lut.
8.2. Cc' quan M chic thzrc hin vic dá'u giá quyn si'r dung dát: Giao
Trung tam phát trin qu dt thãnh ph Tuyên Quang M chire thirc hin.
A
9. Kinh phi, nguon chi phi to chtrc thiic hiçn viçc dau gia: Thrc hiçn
theo quy djnh hin hãnh cüa nhà nixâc.
II. T chfrc thiyc hin
•

• A

A

• ,

.

1. Giao Trung tam phát trin qu5 dt thành ph6
- T chrc lira ch9n don vj thrc hin du giá tài san theo quy djnh tai Diu
56, Lust du giá tài san nàm 2016.
- Cung cp My dü h so, tài lieu lien quan dn thüa Mt cho don vi thirc
hin Mu giá quyn sr diing Mt d thirc hin các quy djnh v Mu giá tài san.
-Thamdr,giámsatcuigjávàthuecquy&i,nghTavutheoquydjth.
- Can cü kt qua du giá, trInh Phông Tài nguyen và Môi tru&ng thãnh
ph thm djnh, trInh Uy ban nhán dan thành ph phê duyt kt qua trüng Mu
giá; ding th&i phi hqp vâi don vj thrc hin Mu giá don d& khách hang trüng
Mu giá np tin vào ngán sáóh nhà nuc dam bão thyi gian quy djnh.
2. Don vj thirc hin Mu giá quyn sü diing Mt
- Thông báo, d.ng thông tin, niêm yt thông tin d.0 giá, phát hành h so
Mu giá, thu tin dt tru&c cUa khách hang theo quy djnh cüa Lust Du giá tài
san näm 2016 và các quy djnh khác có lien quan.
- T chüc thirc hin the thñ tic, cac quy trinh d Mu giá các thira Mt trén theo
quy djnh cüa pháp 1ut. Dng thii ngay sau khi k& thUc cuc ban Mu giá, don vj có
trách nhim thông báo kt qua Mu giá v Trung tam phát trin qu Mt thãnh ph d
trinh Uy ban nhan dan thành ph phê duyt kt qua tráng Mu giá theo quy djnh.
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Diu 2. Quy& dlnh nay có hiu 1?c thi hành k tü ngày k và thay th Quyt
djnh s 58/QD-UBND ngày 11/3/202 1 cüa UBND thành ph6 v vic phê duyt
PhuGng an du giá quyn sr diing dt d thirc hin giao dAt có thu tin si:r ding dAt,
cho thuê dAt trên dja bàn thành ph Tuyên Quang tai phiên dAu giá dçit 1 näm 2021.
Chán.h Van phông HDND Va UBND thành ph, Truông phông Tài
nguyen và Môi tnr&ng thành ph& Giám d& Trung tam phát trin qu dAt thành
ph& Chi ci1c tru&ng Chi cic Thu khu virc Thành ph - Yen Sen, Tru&ng phông
Tài chInh - K hoach thành ph, Chü tjch UBND các xa, phu?mg: Tan Ha, La,
Luöng Vucing, Nông Tin, Minh Xuân, Tràng Dà và dan vj thirc hin ban dAu
giá tài san cAn cü Quy& djnh thi hành./. st TM. U'c( BAN NHAN DAN
CHU TICH

Noinhân:
- Nhs Diêu 2 (Thixc hién);
- Thi.r&ng trijc Thành Ciy
- Thtr&ng tn/c HDND thánh phô (Báo cáo);
- Si Tài nguyen và Môi tnr&ng
- Chü tjch, các PCT UBND thành pho;
- CVP, PCVP HDND và UBND thành phô;
- Chuyên viên TNMT;
- Ltru: VT (Th - 25).

óàng Linh
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UY BAN NIIAN DAN THANFI PHO
PIIONG TAJ NGUYEN VA MO! TRI!NG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA V1T NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc

S: 373/TTr-TNMT

TP. Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 näm 2021
T TIUNIL

V vic phê duyt Phirong an du giá quyn sü' ding dt d thirc hin giao
ttt có thu tin sfr diing dat, cho thuê dt trên dja bàn thành ph
Tuyên Quang ti phiên du giá dçrt 1 nám 2021
Can c& Lut Dt dcii ngày 29/11/2013;
Can cjLutDáu giá tài san ngày 17/11/2016;
Can cz Nghj djnh S6 44/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cña GhInh phi
quy djnh v giá d6t;
Can c& Nghj djnh sc4 45/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInh phü
quy djnh v thu tin th dyng dat;
Can th Nghj djnh sc4 135/2016/ND-CF ngày 09/9/2016 cia ChInh phii
quy dinh v s4a d6i, b6 sung m5t s6 diu cña các Nghi djnh v thu tin th dyng
da't, thu tien thuê d6t, thuê mgt nithc;
Can cz- Thông tw S6 14/2015/T1TLTBTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cña B5
Tài nguyen và Môi trw&ng - Bó Twpháp quy djnh viçc t6 chz'cc thyc hiçn d6u giá
quyn th dyng dAt dJ giao d6t có thu tin th dyng dAt ho& cho thuê d6t,
Can c& Thông tit sá 45/201 7/7T-BTC ngày 12/5/2017 cza Bô Tài chInh quy
djnh khung th11 lao djch vy dau giá tài san theo quy djnh tgi lu2t d6u giá tài san,.
Can ci Thông tw s6 48/2017/7T-BTC ngày 15/5/2017 cüa Bô Tài chInh
quy djnh chl dç3 tài chInh trong hogt dóng d6u giá tài san,.
Can cit Quyet djnh so 40/2019/QD-UBND ngày 2 0/12/2019 cfia UBND tinh
Tuyên Quang v viçc ban hành quy djnh phán 1oii du'ô'ngphô, kliu vyc, phán vj trI dAt
và Bang giá dOt 05 näm (2020-2024) trên d.ia bàn tz'nh Tuyên Quang.
Can cit Quyé't d.inh sO 25/2020/QD-UBND ngày 26/12/2020 ci.a UBND thih Tuyên
Qyang Vt vic quy djnh h sO diu chinh giá &i nthn 2021 trên dfa bàn tinh Tz Quang
Can c& QuyOt djnh sO 94/QD-UBND ngày 28/3/2019 cüa UBND tinh
Tuyên Quang v viçc phê duyt KO hogch si'r dyng dOt nám 2019 thành phO
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang,
Can cz'r Quyt d(nh sO 72/QD-UBND ngày 26/02/2021 cia UBND tin/i
Tuyên Quang v viçc phê duyt KI hogch sz't dyng dOt nám 2021 thành ph6
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang,

Can ci KE hoach sd 33/Kif (JBNL) ngày 26/02/2021 CIa
UBND thành pM thwc
hiên cong tác dd'ugia qzyn sic4ing da't nám 2021 trên aia bàn thànhphJ Tuyên Qucog;
Sau khi xem xét M
sa, d nghi cCa Trung tam phát trin qu dt thành
pM Tuyen Quang t?i T& trinh
s 57/Trr-TTPTQD ngày 0
5/7/202 1 v viêc d
nghi thm djnh Phwmg an du giá quyn scr ding dt d thrc hin giao dt có
thu tin scr ding dt, cho thuê d.t trên dja bàn thành
pM Tuyên Quang t?i phién
du giá quyn sü diing dt dçit 1 nám 2021.
Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng kmnh d nghi UBND thành
pM Tuyên
Quang xem xét phé duyêt Phii(Yng an du giá quyn sir diing dt d thixc Men giao
dt có thu tin sir dimg dt,
cho thuê dt trên dja bàn thành pM
Tuyen Quang ti
phien du giá quyn sCr ding dt dçit 1 näm 2021 d thay th Quy& dnh s 58/QDUBND ngày 11/3/2021 cüa UBND thành
pM bao gm nh&ng ni dung sau:
I. Ni dung Phirong an
du giá quyn s& dyng dt
1. Thi tuoitg Va diu kin tham gia du giá
1.1. Dô'i tupng tham gia dâ'u giá:
- Các Jo dAt thuOc Khu djch vi thirong mai,

m thirc tui t 3, phix&ng Minh Xuân;
Khu san xuAt thu cong ngbiép - djch vi phuông Nông Tin., thành
pM Tuyên Quang:
Thuôc d& tiiçYng dixcyc Nba rnr&c cho thué dAt quy dnh ti Diu
56, Luàt dAt dai 2013.
- Các Jo
dAt thuôc Khu dan cu Tan Phát, phithng ' La; Khu dan cu thOn
4, xã Lirông Vurçng; Khu dan cu t 13, phuong Tan Ha; Khu tái dnh cu xóm
13, xa Nông Tin (nay là td 8),
phi.r&ng NOng Tin; Khu dan cu Dông Son, t6 9,
phu&ng i'
La; Khu dan cix du&ng dn cAu Tan Ha và nhà
may xi mãng Tan
Quang thuôc xóm 12 (nay là xóm 7),
xâ Tràng Dà: Thuôc d& twing drnyc Nlià
nuxic giao dAt theo quy djnh ti Diu 55,
Lut DAt dai 2013.
1.2. Diu kin tham gia ddu giá:
Các di tucing quy dinh tai muc 1.1 (neu tren)
phái Co don d nghi dixc tham
gia dAu theo mu do t chüc có chüc näng ban dAu gia tâi san theo quy djnh pháp
luât v dAt dai, pháp luât v dAu giá tài san,
trong do có ni dung cam k& sfr diung dAt
dOng miic dIch, dung quy hoch sau khi da tráng dAu giá quyn sCr dung dAt.
2. Dja dim khu dAt dâu giá
2.1. Dia dié'm và diên tIc/i ã'á'u : Ia suy n sü' dun. dá't
Dja
dim

KhuMtdugja
TING CONG
Khu dn ctrThn Phát, phirông '' La,
thãnh ph Tuyên Quang
Lô so: LK-2-35• LK-2-36 LK-2-37; LK-238; LK-2-39• LK -2-40• LK-2-41 LK-2-42;
LK 2 43LK..2.44; LK-2-45• LK-2-46•
LK-2-47; LK-2-48
Lô so: LK-1-67- LK-1-68; LK-1-69
Lô so: LK-1-70; LK-1-66

Tôngso
1ô1t
lô

Diên tIch
tO dt
m2/lô

19.967,0

Phuxing
Y La

2.170,0

100,00

2

Tong
diên tIch
m2

1.400,00

TT

Khu dt du giá

Dia

Ttng
lô dt

(lo)

2

Khu dan cr t 13, phu*ng Tan Ha, thành
ph Tnyên Quang
Lô s& BTI-02
Khu dan cir thôn 4, x Luöng Vung,
thành ph6 Tuyên Quang

Phuäng
Tan Ha

1

Lô s6: BT-12; BT-37, BT-13, BT-08, BT29, BT-44.
Lô s6: BT-01; BT-14; BT-15; BT-09, BT11, BT-30, BT- 42, BT-38
4

Kim tãi djnh cw xôm 13 xä Nông Tin
(nay là t 8, phwöng N8ng Tin), thành
ph6 Tuyên Quang

Phtthng
Nông
Tin

Lôs& 09, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,
19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27, 28,29, 30.
Khu dan ctr Bong Soii, phu*ng ' La,
thànhphTuyênQuang

6

7

8

Lô s& LK-2.39; LK-2.40; LK-2.41
Khu tái dnh cir du*ng dn cu Tan Ha
và nhà may xi mng Tan Quang thuc
xóm 12, xä Tràng Ba, thành ph Tuyên
Quang
Lôs4IA
Lô s6 12
Lô s6 17
Lôs618
Khu dch vtj thirong mi, m thirc tai t
3, phuông Minh Xuãn, thành ph Tuyên
Quang
LO s& 5. 6, 8, 9
Lô s& 10
Lô s6: 12, 13
Lô s& 14, 15
Khu san xut thu cong nghip - djch vi,
t 17, phu*ng Nong Tin, thành phó
Tuyên Quang.
LO s: 9, 12, 13, 14

200,0
2.953,0

KV1-VT2

1.353,0

8

200,0

KVI-VT2

1.600,0

22

2.200,0
100,00

IV-2

3
120,00

IV-1

360,0
690,0

259,0
99,0
195,0
137,0

KV1-VT1
KVI-VT1
KVI-VT1
KVI-VT1

9

259,0
99,0
195,0
137,0
3.714,0

440,0
476,0
352,0
3 87,0

IV-2
IV-2
IV-2
111-3

4
4

2.200,0
360,0

4

4
1
2
2
Phuäng
NOng
Tin

IV-!

225,5

1
1
1
1
Phir&ng
Minh
Xuân

200,0

6

3
xa
Trang
Ba

Tang
din tich
(m2)
200,0

14

22
Phtr&ng

Loi
du*ug, v
tn

1

x
Lng
Virçmg

Din tich
lô 1t
rn2/Io

1.760,0
476,0
704,0
774,0
7.680,0

1.920

IV-3

7.680,0

2.2. FIg tang k9 thut, tài san gdn lin vó'i dt
- Ht t.ng k5 thuat: H th6ng di.r?mg giao thông.
- Tâi san gn 1in v&i &: Không..
3. Mic dIch sfr diing dat, hInh thfrc sir dung dt và thôi hin sir ding dt
3.1. 1v!uc dIch
- Các lô dt thuc Khu san xut thu cong nghip - djch vii, t 17 (nay là tt 10),
phix?ing Nông Tin: Dt co so san xu.t phi nông nghip.
- Các lô dt thuc Khu djch vi thi.wng mai, m thirc t?i t 3, phu&ng
Minh Xuân, thành phô Tuyên Quang: Dt djch vii, thung mii.
- Các 18 th thuôc Khu tái djnh cix du&ng dn cu Tan Ha vã nhà may
xi mäng Tan Quang thuc xóm 12 (nay là xóm 7), xã Tràng Dà; Khu dan cix
thôn 4, xä Li.rng Vi.rcing: Dt 0 ti nông thôn.
- Các 18 dt thuc các khu dan cix con 1ti: Dt 0 tti do thj.

3.2. J-Iinh thzc th dyng da't: Nhà nuóc giao dit có thu tin sir diing dt
thông qua hmnh thirc du giá quyn sir ding dt.
3.3. Thai hgn th dyng dá't.
- Khu san xut thu cong nghip - djch vii, t 17 (nay là tc JO), phirông
Nông Tin; Khu djch vi thuang mai, m thc ti t 3, phu&ng Minh Xuãn,
thành ph Tuyên Quang: 50 nm.
- Các lô dt thuôc các khu dan cr con lai: Lâu dài.
4. Di' kin thô'i gian, dja dim ti chfrc du giá
- T chüc du giá: Qu III nàm 2021.
- Niêm yt, thông báo cong khai vic ctu giá các thüa dt trén th%rc hin
theo quy djnh ti Diu 35, Lust Du giá tài san nàm 2016.
- Thông báo cong khai vic du giá các thCra dt trén thirc hin theo quy
djnh ti Diu 57, Lut JEMu giá tâi san näm 2016.
- Dja dim tin hành cuc du giá: Thirc hin theo quy djnh tai Diu 37,
Lut Du giá tâi san näm 2016.
5. PhI tham gia du giá
Theo quy djnh tai Khoãn 2, Diu 3 Thông tix s 4 8/2017/TT-BTC ngày
15/5/2017 cüa B Tài chinh quy djnh ch d tài chInh trong hoat dng du giá
tâi san, th nhu sau:
STT

Giá trj quyn sir dung dt theo giá khOi dim

Mirc thu ti da
(dôngfho sa)

1

Tfr200triudngtr&xung

100.000

2

Tfr trên 200 triu dng dn 500 triu dng

200.000

3

Tfrtrên500triudng

500.000

. lien tJit triro'c phäi np khi tham gia dan giá
Theo quy djnh tai Khoãn 1, Diu 39 Lut Du giá tài san ngày
17/11/20 16, ci th: Ti thiu là 5% và ti da không qua 20% giá khii dim cüa
tài san dâu giá.
7. Hlnh thüc, phu'o'ng thirc du gia
- HInh thirc d.0 giá: JEMu giá b.ng bO phiu gián tip theo quy djnh tji
Diu 43, Lu.t Du giá tài san nm 2016.
- Phucmg thrc du giá: Phixorng thic trâ giá len.
8.Xác djnh g khOidim du giá quyn sfrdiing dt Va bra chQn don
v! to chirc thirc hien viec dan gia quyen sir dyng dat
8.1. V vic xác dinh giá kh&i diém. Phông Tài nguyen và Môi tru&ng
thành ph6 có trách nhim th chüc khão sat giá dt, tham miru UBND thành ph
trInh Sâ Tài chInh, Sà Tài nguyen và Môi tnr&ng thm djnh, trinh UBND tinh
phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut.
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8.2. Cci quan td chic thrc hin vic ddu giá quyê'n sz dyng dat: Giao
Trung tam phát trin qu' dt thãnh ph6 Tuyên Quang t chrc thirc hin.
9. Kinh phi, nguiin chi phi t chü'c thirc hin vic du giá: Thrc hin
theo quy djnh hin hânh cüa nhâ nuOc.
II. T chfrc thirc hin
1. Giao Trung tam phát trin qu5 dt thành ph6
- T chüc 1ira chQn don vj thiic hin du giá tâi san theo quy djnh ti Diu
56, Lutdu giátài sãnnm 2016.
- Cung cp dy dü h sa, tài Iiu lien quan dn thra dt cho dan vj thirc
hin du giá quyn sà diing dt d thirc hin các quy djnh v du giá tài san.
-Thamdr,msátcuôcdiigiávàthuchiêncácquynghTavutheoquydinK
- Can cü kt qua ctu giá, trmnh Phông Tài nguyen và Môi trix?mg thành
ph thm djnh, trInh Uy ban nhãn dan thành ph phê duyt kt qua tilmg du
giá; dng thii phi hqp vâi dan vj thirc hin du giá don dc khách hang tiling
d,u giá np tin vao ngân sách nhà niz&c dam bão thai gian quy djnh.
2. Don vj thirc hin du giá quyn sir dting dt
- Thông báo, dang thông tin, niêm y& thông tin du giá, phát hành h sa
du giá, thu tin dt triiâc cüa khách hang theo quy djnh ciia Lust Du giá tài
san nãm 2016 và các quy djnh khác có lien quan.
- T chüc th?c hin các thu ti1c, các quy trInh d du giá các thira dt trên theo
quy djnh cüa pháp 1ut. Ding th?.ii ngay sau khi kt thiic cuc ban du giá, don vi có
trách nhim thông báo kt qua du giá v Trung thm phát trin qu5 dt thành pM d
trInh Uy ban nhãn dan thãnh pM phê duyt kt qua tráng du giá theo quy djnh.
Phông Tài nguyen và Môi triing thành pM kInh trInh 1Jy ban than dan
thãnh pM xem xét, quyt djnh./.
TRUNG PHONG
Ncrinhin:
- UBND thành phô (phé duyt);
- Trung tam phát triên qu9 dat thành ph;
- Li.ru: TNM 1.

Phim Van Virçing
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