
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO TUYEN QUANG Dc 1p - Tir do  - Hnh phñc  

Sé: 426 /QD-UBND TP. Tuyên Quang, ngày 04 tháng 10 nám 2021 

QUYET DIINiI 

V vic phê duyt Phirong an du giá quyn sir diing dt d thirc hin giao 
dt có thu tin sir dung dat, cho thuê dt trên dja bàn thành ph 

Tuyên Quang  ti phiên du giá dçrt  2 nám 2021 

U BAN NIIAN DAN THANH PHO 

Can ci Luát i'd chzc chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; Luát sira 
ddi, bd sung m($t sd diu cza Lut td ch&c ChInh phü và Lut I'd chjc chInh 
quyn diaphuong ngày 22/11/2019, 

Can c& Lu2t Ddt dai ngày 29/11/2013; 
Can cz-LutDu giá tài san ngày 17/11/2016, 
Can cz Nghj djnh sd 44/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cña ChInh phi quy 

djnh v giá dá't,• 
Can cii- Nghj djnh Sd 45/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cña ChInh phü quy 

djnh v thu tin sz't dyng dart, 
Can cii- Nghj djnh sd 135/2016/ND-CF ngày 09/9/2016 cüa ChInh phi 

quy djnh v tha ddi, bd sung m5t sd diu cza các Nghj djnh v thu tin si dyng 
dat, thu tin thuê dat, thuê mat nithc; 

Can ci Nghj djnh 5d 148/2020/ND-CF ngày 18/12/2020 cza ChInh phz 
Sith ddi, bd sung môt sd nghj djnh quy djnh chi tiet thi hành Ludt Dart dai, 

Can th Thông tit sd 14/2015/T17'LT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cia B 
Tài nguyen và Môi trwông - Bô Tupháp quy djnh viçc td chic thtc hin dá'u giá 
quyn th dyng daft d giao dt có thu tin st- dung dat hoc cho thuê dat; 

Can ci Thông tw 5d 4 5/201 7/TI'-BTC ngày 12/5/2017 cza Bô Tài chInh quy 
djnh khung thi lao djch vy dau giá tài san theo quy djnh tgi Luát Dá'u giá tài sán, 

Can cii' Thông tu' sd 48/2017/IT-BTC ngày 15/5/2017 cia Bó Tài chInh 
quy dinh cM dç tài chInh trong hoat d5ng dâu giá tài san; 

Can c& Thông tu' stl 108/2 02 0/iT-B TC ngày 21/12/2020 cüa B Tài chInh 
Sith ddi, bd sung mt sd diu cña Thông tw sd 45/201 7/iT-BTC ngày 12 tháng 5 
nám 2017 cia Bó Tài chInh quy djnh khung thi lao djch vy dáu giá tài san theo 
quy a'jnh tgi Lut Du giá tâi san; 

Can ci Quyê't djnh sd 94/QD-UBND ngày 28/3/2019 cüa UBND tinh 
Tuyên Quang v vic phê duyt KI hogch th dyng dt näm 2019 thành phd 
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang; 
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C'án ci Quylt djnh s6 40/2019/QD-UBND ngày 20/12/2019 cia UBND tinh 
Tuyên Quang v vic ban hành quy djnh phán logi dw3ngph4 khu vrc, phdn vi tn 
dart và Bang giá da't 05 nám (2020-2 024) tnên d•ia bàn tinh Tuyên Quang; 

Can ci Quylt djnh so' 25/2020/QD-UBND ngày 26/12/2020 cza UBND 
tinh Tuyên Quang v vic quy djnh hç s diu chinh giá dat nám 2021 trên a'ja 
bàn tinh Tuyên Quang; 

Can cii- Quylt djnh sO' 72/QD-UBND ngày 26/02/2021 cia UBND tinh 
Tuyên Quang v vic phê duyct KE hogch th dyng dát näm 2021 thành pM 
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang; 

Can cz- Quylt djnh sO' 427/QD-UBND ngày 02/8/2021 cia UBND tinh 
Tuyên Quang v viçc phê duyçt bO' sung IcE hogch th dyng dO't nám 2021 các 
huyçn, thànhpho 

Can cz- Ke' hogch sO' 33/KFI-UBND ngày 26/02/2021 cüa UBND thành 
phO' thyv hiên cong tác dá'u giá quyn si dyng ddt nám 2021 trên dja bàn thành 
pM Tuyên Quang, 

Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu5 d.t thành ph tai  Ta trInh s 
94/TTr-TTPTQD ngày 04/10/202 1 và d nghj cüa Phèng Tài nguyen và Môi 
tnthng thành ph tai  T& trInh s 676/TTr-TNMT ngày 04/10/202 1 v viêc d 
nghj phê duyt Phumig an Mu giá quyn sü diing Mt d thirc hin giao Mt có 
thu tin sü d%ing Mt, cho thuê Mt trên dja bàn thành ph Tuyên Quang t.i 
phiên Mu giá dçit 2 11am 2021. 

QUYET DIINH: 

Diu 1. Phê duyt Phixcing an Mu giá quyn sü di.ing Mt d thirc hin giao 
Mt có thu tin sfr diing Mt, cho thuê Mt trên dja bàn thành phé Tuyên Quang ti 
phiên Mu giá dcit 2 näm 2021, bao gm nh0ng ni dung sau: 

I. Ni dung Phirorng an Mu giá quyn sfr dyng Mt 
1. Danh mile và diu kin tham gia Mu giá 
1.1. Danh myc khu dá't dO'u giá: 
- Các lô Mt thuc Khu thucmg mi, djch vii, m thirc tti t 3 (nay là tO' 2), 

phuang Minh Xuãn; Khu san xut tiu thu Cong nghip - Djch vi Nông Tin ti 
t 17 (nay là tO' 10), phi.thng Nông Tin, thành ph Tuyên Quang: Thuôc di 
tirqng duçic Nhà nuâc cho thuê Mt quy djnh ti Diu 56, Lut Dt dai 2013. 

- Khu tái djnh Cu thuc khu Du ljch su& khoáng M Lam, huyn Yen 
Scm (nay là thành pM Tuyên Quang), tinh Tuyên Quang (giai dogn 1), Khu dan 
Cu Zi 13, phi.rang DQi Cn, thãnh ph6 Tuyên Quang (Quy hogch Tru sá UBND, 
trgm Y te' và khu dan cit COng ty TNHH m3t thành viên cc k/il hóa chdt 13 thj 
trO'n Tan BIn/i, huyn Yen Sun,); Khu dan cu to 13, phuang Tan Ha; Khu dan cu 
Tan Phát, phu&ng La; Khu djch vii thi.rcing mi (chci) và khu dan cu phithng ' 
La, thành phé Tuyên Quang; Diêu chinh quy ho.ch khu dan cu Minh Thanh, 
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phithng Tan H, thành ph Tuyên Quang: Thuc d& ttrçing duqc Nhà nix&c giao 
dt theo quy djnh ti Diu 55, Lust  Dt dai 2013. 

1.2. Diu /dçn tham gia giá: Co don d ngh duqc tham gia du theo 
mu do t chüc Co chüc nàng ban du gia tãi san theo quy djnh pháp 1ut v dt dai, 
pháp 1ut v du giá tài san, trong dO có ni dung cam kt sü ding d.t ding mllc 
dIch, dimg quy hotch sau khi dâ tráng du giá quyn sü diing dat. 

2. Da them khu dat dan gia 

2.1. Dja dkm và din tIch dáu giá quyn th c4sng dat 

Khu dt du giá Dja dim 
Tlng 
s6 Jo 

dt (16) 

Din tich 
16 dt 
m2/lô 

Loi 
dLrông, v 

tn 

Tng 
din tich 

(m2) 

TONG CQNG 104 20.466,3 

Khu dan cu t 13, phir&ng TOn Ha, 
thành phó Tuyên Quang 

PhirOiig 
TOn Ha 31 4.935,3 

LOsCL2-14 1 123,0 IV-! 123,0 
LO s6 CL4-52 1 108,0 IV-1 108,0 
CL2-15; CL2-16; CL4-47; CL4-48; 
CL4-49; CL4-50; CL4-51. 7 90,0 IV-1 63 0,0 

LK3-19; LK3-20; LK3-21; LK3-22; 
LK3-23; LK3-24; LK3-25; LK3-26. 

8 160,0 IV-1 1.280,0 

LK3-18; LK3-27; 2 185,5 N-i 37 1,0 

BT1-02; BTI-05; BT1-06; BT1-08; 
BT1-09;BT1-10;BT2-15;BT2-16; 
BT2-17; BT2-18; BT2-21. 

11 200,0 N-i 2.200,0 

BT2-22. 1 223,3 IV-1 223,3 - 

2 
Diu chinh quy hooch khu dan cu 
Minh Thanh, phu*ng TOn Ha, thành 
ph6 Tuyên Quang 

PhirOng 
TOn Ha 2 681,0 

LOBT-01. 1 343,4 IV-1 343,4 

Lô BT-02. 1 337,6 111-1 337,6 

3 
Khu djch vi thuorng mi (chçr) và 
khu dOn cu phu&ng '' La, thành phó 
Tuyên Quang 

Phtr?Yng Y 
La 

14 1.430,0 

LO LK3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 100,0 11-2 600,0 
LO LK4: 6. 1 100,0 11-2 100,0 
Lô LK5: 1 1 130,0 11-2 130,0 
LO LKS: 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 100,0 11-2 600,0 
Khu dOn cu Tan Phit, phirong ' La, 
thOnh ph6 TuyOn Quang. 

Phuô'ng 
La 15 1.682,0 

LK-2-35; LK-2-36; LK-2-37; LK-2-38; 
LK-2-39; LK-2-40; LK-2-41; LK-2-42; 
LK-2-44; LK-2-45; LK-2-47; LK-2-48; 

12 100,0 IV-! 1.200,0 

LK-1-67 1 144,0 IV-3 144,0 

LK-1-70; LK-1-66 2 169,0 1V-3 338,0 

Khu tái dnh cu thuc Khu Du ljch 
su6i khoáng M5 LOm, huyn Yen Son 
(nay ia thành phó Tuyên Quang), 
tinh Tuyên Quang (giai aon 1) 

Phung 
M5 Lam 

10 2.000,0 

46,47,48,49, 50, 89, 90, 91, 112, 113 10 200,0 KVI-VTI 2.000,0 
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1'T Khu dt du giá Dja dim 
Tang 
s Iô 

dAt (Jo) 

Din tich 
Iô 1Mt 
m2/lO 

Lo3i 
dirông, vj 

tn 

Tng 
din tich 

(m2) 
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Khu dan cu Z 113, phu&ng Di CAn, 
thành ph6 Tuyên Quan (Quy hozch 
Try sô UBND, trym Yte và khu dan 
cii Cong ty TNHH mfl thành viên co 
khthOa chIt 13 thf Inn TOn Blnh, 

 huyçn Yen Scn) 

Phu&ng 
Di CAn 21 2.184,0 

Khu 5D: Lô s: 1, 12. 2 142,0 
DL I-VT 1 
(f/il trdn 

TOn BIn/i) 
284,0 

Khu 5D: Lô s& 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21. 19 100,0 

DL I-VT 1 
(t/ij trdn 

TOn BIn/i) 
1.900,0 

7 
Khu thirong mi, djch v, m thrc 
titA3 (nay là tI 2), phir?ingMinh 
Xuân, thành phó Tuyên Quang 

Phithng 
Minh Xuân 9 3.714,0 

DII thwo.ng myi, djch vy 

Lô s& 5, 6, 8, 9 4 440,0 IV-2 1.760,0 

Lô s: 10 1 476,0 IV-2 476,0 

Lô s6: 12, 13 2 352,0 IV-2 704,0 

Lô s& 14, 15 2 387,0 111-3 774,0 
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Khu san xuAt tiu thu COng nghip - 
Djch vi Nông Tin ti t 17 (nay là tl 
10), phir0ng Nông Tin, thành ph6 
Tuyên Quang. 

Phtr&ng 
Nong Tin 2 3.840,0 

Dli co.s0s0n xiill phi nông nghip 

Lô s& 13, 14 2 1.920 IV-3 3.840,0 

2.2. Nguón gôc khu dat dáu giá: Dat dã duçic Nhà nuc thu hi dt theo 
Diêu 62, Lu.t Dat dai 2013. 

2.3. Ha tang kjY thut, tài san gán lien vói dat 
-tângk5thut: 
+Htãngkthuâtdãhonthjen: KhunhcuthuckhuDu1jchsu&1thoang 

M5 Lam, huyn Yen Son (nay là thành,pho Tuyên Quang), tinh Tuyên Quang (giai doan 
1), Khu dan cu Zi 13, phuxng Dti Can, thành phô Tuyên Quang (Quy hogch Tru so' 
UBND, ti-gm 
ti-an Tan BInh, huyn Yen Son), Khu san xuãt tiêu thu Cong nghip - Djch vii Nông Tin 
ti to 17 (nay là to 10), phuông Nông Tiên, thành phô Tuyên Quang; Khu thucing mai 
djchvmthirctito3(naylàto2), phi nhXuan,thanhphôTuyênQuang. 

+ Khu dan cu to 13, phuông Tan Ha; Khu dan cu Tan Phát, phu&ng Y La, 
thãnh phô Tuyên Quang; Khu djch vi thuong mai (chq) và khu dan cu phuing 
rj La, thành phô Tuyên Quang; Diêu chinh quy ho?ch  khu dan cu Minh Thanh, 
phu&ng Tan Ha, thânh ph6 Tuyën Quang. Hin nay, UBND thành ph dang trin 
khai xây dçng các cong trInh h tang k5 thut dã duqc phê duyt. 

- Tài san gän lien vâi dat: KhOng. 
3. Miic dIch sü' diing dat, hInh thu'c sfr ding dt và thô'i hmn sir dting dt 
3.1. Mic dIch: 
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- Các 18 dt thuc Khu sri xut tiu thu Cong nghip - Djch v1i Nông 
Tiên ti to 17 (nay là to JO,), phtr&ng Nông Tiên, thành phô Tuyên Quang: Dt 
c s san xuât phi nông nghip. 

- Các1ôdâtthucKhuthuongmai,dichvu,âmthuctaj3 (naylàt2), 
phung Minh Xuãn, thãnh phô Tuyên Quang: Dat thucmg mti, djch vu. 

- Các 10 dat thuôc các khu dan cu cOn lai: Dat & ti do thi. 
3.2. Hmnh th&c: Nba nuâc giao dat có thu tiên s1r di;mg dat, cho thuê dat 

thông qua hInh thüc dâu giá quyên st'r di;ing dat. 
3.3. Thai hgn st dyng dat: 

- Khu san xuât tiêu thu Cong nghip - Djch vi;i Nông Tiên ti th 17 (nay là 
tO 10), phithng Nông Tiên, thành phô Tuyên Quang; Khu thixcing mi, djch vv, am 
thi;rc ti tO 3 (nay là to 2), phithng Minh Xuãn, thành phô Tuyên Quang: 50 nm. 

- Các lô dat thuôc các khu dan cir cOn lai: Lâu dài. 
4. Dtr kin thOi gian, dja dim t chfrc du giá 
- To chücdâu giá: Qu III + IV näm 2021. 
- Niêm yet, thông báo cong khai vic dâu giá các thra dat trên thi;rc hin 

theo quy djnh ti Diêu 35, Lust Dâu gia tãi san nàm 2016. 
- Thông báo cOngkhai vic dâu giá các thira dat trên thirc hin theo quy 

dinh ti Diêu 57, Lut Dâu giá tài san nàm 2016. 
- Dja diem tiên hành cuc dâu giá: Thi;rc hin theo quy djnh ti Diêu 37, 

Lut Dâu giá tài san näm 2016. 
5. PhI tham gia du giá 
Theo quy djnh tai  Khoãn 2, Diêu 3 Thông tu so 48/2017/TT-BTCngày 

15/5/2017 cUa Bô Tài chInh quy djnh chê d tâi chInh trong hot dng dâu giá 
tài san, ci;i the nhu sau: 

STT Giá trj quyn sir dling dat theo giá khöi dim Muc thu ti da 
(dng/h s) 

1 Tr200triudngtthxu6ng 100.000 
2 Tfr trên 200 triu dng dn 500 triu dng 200.000 
3 Trên500triudng 500.000 

6. Tiên dt trtrrc phãi np khi tham gia du giá 
Theo quy djnh td Khoãn 1, Diêu 39 Lut Dâu giá tãi san ngày 17/11/2016, ci;i 

the: Tôi thiêu là 5% và tOi da không qua 20% giá kh&i diem ciia tai san dàu giá. 
7. Hmnh thfrc, phtrong thfrc du giá 
- HInh thüc dâu giá: Dau giá bng bó phiêu gián tiêp theo quy djnh ti 

Diêu 43, Lut Dâu giá tãi san nàm 2016. 
- Phung thüc dâu giá: Phiwng thüc trà giá len. 

8. Xác djnh giá khO'i dim du giá quyn sir diing dt và lira ch9n down 
vj t chfrc thirc hin vic du giá quyn sir diing dt 

8.1. Vê vic xác din/i giá khài diem: Phbng Tài nguyen và Môi trl.r&ng 
thanh phO cO trách nhiem  to chIrc khào sat giá dat, tham muu UBND thành phô 
trInh S& Tài chInh, S& Tâi nguyen và Môi tru&ng thâm djnh, trInh Uy ban nhân 
d tinh phê duyt theo quy djnh cOa pháp 1ut. 
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TM. U BAN NHAN DAN 
cHIT TICH 

82. Cci quan t chz-c thtc hin vic dá'u giá quyn st'r dung dá't: Giao 
Trung tam phát trin qu5 dAt thành ph Tuyên Quang t chirc thirc hin. 

9. Kinh phi, ngun chi phi t chfrc thirc hin vic dn giá: Thrc hin 
theo quy djnh hin hành cüa nba nu&c. 

II. Ti ch,rc thijc hin 
1. Giao Trung tam phát trin qu5 dt thành p 
- T chirc 1ira ch9n don vj thirc hin dAu giá tài san theo quy djnh tai  Diu 

56, Li4t dAu giá tài san näm 2016. 
- Cung cp dAy dü h so, tâi 1iu lien quan dn thira dAt cho don vj thixc 

hin dAu giá quyn sà diing dAt d thirc hin các quy djnh v dAu giá tài san. 
-Thamdu, giamsatcu  ávàthencacqiiy nghTavtheoquydinlL 
- C cü kt qua dAu giá, trInh Phông Tài nguyen vâ Môi tri.ring thãnh 

pM thm djnh, trInh Uy ban nhân dan thành pM phê duyt kt qua triing dAu 
giá; dng th&i pMi hqp vâi don vj thrc hin dAu giá don dc khách hang tr(ing 
dAu giá np tin vào ngân sách nhà nuâc dam bâo thii gian quy djnh. 

2. Born vj thirc hin dAu giá quyn sfr diing dAt 
- Thông báo, däng thông tin, them y& thông tin dAu giá, phát hành M so 

dAu giá, thu tin dt tnthc cüa khách hang theo quy djnh cüa Lut Du giá tài 
san n.rn 2016 và các quy djnh khác Co lien quan. 

- T chüc thirc hin các thu tic, các quy trInh d dAu giá các thira dAt trên theo 
quy djnh ciia pháp 1u.t. Dng th&i ngay sau khi kt thiic cuc ban dAu giá, don vj có 
trách nhim thông báo k& qua dAu giá v Trung tam phát trin qu dAt thành pM d 
trInh iiry ban nhân dan thành pM phê duyt kt qua tr1ing dAu giá theo quy djnh. 

Diu 2. Chánh V phOng HDND và UBND thành pM, Trizàng phOng Tâi 
nguyen và Môi tnx?mg thành pM, Giám d& Trung tam phat trin qu5 dAt thành pM, 
Chi cic tn.räng Chi cijc Thus khu wc Thành pM - Yen Son, Tru&ng phOng Tài 
chInh - K hoach thành ph& Chu tjch UBND các x, phithng: Tan Ha, i' La, M 
Lam, DOi  Cn, Minh Xuan, Nông Tin và don vj thrc hin ban dAu gia tâi san can cü 
Quyt djnh thi hànhf — 

Noinhân:- 
- Nhr Diu 2 (Thrc hin); 
- Thithng trirc Thành üy 
- Thu&ng trrc HDND thành phô (Báo cáo); 
- S& Tài nguyen và Môi trithng 
- Chü tjch, các PCT UBND thành phô; 
- CYP, P CYP HDND và LJBND thânh phó; 
- Chuyén vin TNMT; 
-Li.ru:VT(Th-25). 

To Hoàng Linh 
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UY BAN NHAN DAN THANH PHO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONGTAJNGUyENyAMOITRjf(G Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S: 676 /TTr-TNMT TP. Tuyên Quang, ngày 04 tháng 10 nám 2021 

T( TRIMI 

V vic phê duyt Phirong an du giá quyn sfr thing dt d thiyc hin giao 
dt có thu tin sfr diing dat, cho thuê dt trên dja bàn thành ph 

Tuyen Quang  tii phien dan gia dçrt  2  nam 2021 

Can thLudtDát dcii ngày 29/11/2013, 
Can ct Luç2t DOu giá tài san ngày 17/11/2016, 
Can c& Nghj djnh sl 44/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa ChInh pith 

quy djnh v giá dlt, 
Can cii- Nghj djnli sl 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cza ChInh pith 

quy djnh ye thu tin sz dyng dlt, 
Can th Nghj djnh sl 135/2016/ND-CF ngày 09/9/2016 cüa ChInh phz 

quy djnh v tha dli, U sung m5t sl diu cza các Nghj dlnh v thu tin th dyng 
dlt, thu tiên thuê dat, thuê mt nithc, 

Gán tha Nghj djnh sl 148/2020/ND-GP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü 
Sz'a dli, U sung mt sl nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Lu4t DIt dai. 

Can th Thông tir sl 14/2015/ITLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cia B(3 
Tài nguyen và Môi trwông - Bô Twpháp quy djnh vic tl ch&c thc hin dlu giá 
quyn th dyng dAt dl giao dAt có thu tin th dyng dá't hoc cho thuê dAt; 

Can th Thông tit sl 45/201 7/TJ'-BTC ngày 12/5/2017 cüa Bó Tài chInh quy 
djnh khung thI lao djch vy dau giá tài san theo quy djnh tqi lut dá'u giá tài san; 

Can c& Thông tw sl 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 cüa Bô Tài chInh 
quy djnh ché' dç5 tài chInh trong hogt d5ng dl giá tài san; 

Cän ci Thông tu sl 108/2020/IT-BTC ngày 21/12/2020 cla Bó Tài chInh 
Sia dli, bl sung mç5t sl diu cia Thông tu sl 4 5/201 7/TT-BTC ngày 12 tháng 5 
nám 2017 cta B5 Tài chInh quy djnh khung thu lao djch vy dlu giá tài san theo 
quy dfnh tgi Lut dlu giá tài san; 

Can c& Quylt djnh sl 94/QD-UBND ngày 28/3/2019 cia UBND tinh 
Tuyên Quang v viçc phê duyçt KI hogch th dyng dat nám 2019 thành phó 
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang, 

Can th Quylt d.inh sl 40/2019/QD-UBND ngày 20/12/2019 cia UBND tinh 
Tuyên Quang v viçc ban hànl'z quy djnh phdn logi dz.thng phô, khu vyc, phán vj ti-I 
dAt và Bang giá dAt 05 nám (2020-2024) trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 
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Can ct Quylt djnh so' 72/QD-UBND ngày 26/02/2021 cia UBND tinh 
Tuyên Quang v vic phê duyt KI hogch th dung dat nám 2021 thành pM 
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang; 

Can ct' Quylt djnh so' 427/QD-UBND ngày 02/8/2021 cza UBND tinh 
Tuyên Quang v viçc phé duyçt bo2  sung icE hogch th c4ing  daft näm 2021 các 
huyn, thànhphá, 

('an c& KI hoqch so' 33/Ku- UBND ngày 26/02/202 1 cza UBND thành phO' 
thtc hiên cOng tác ä'd'u giá quyn sz't dung dat näm 2021 trên dja bàn thành pM 
Tuyên Quang, 

Gán cii- QuyEt djnh so' 25/2020/QD-UBND ngày 26/12/2 020 cia UBND 
tinh Tuyên Quang v viçc quy djnh h so' diu chInh giá dt nám 2021 trên dia 
bàn tinh Tuyên Quang. 

Sau khi xem xét h sci, d nghj cUa Trung tam phát trin qu5 dAt thành 
ph Tuyên Quang tai Th trinh s 94/TTr-f1'PTQD ngày 04/10/202 1 v vic d 
nghj thAm djnh Phucmg an dAu giá quyn sü dmg dAt d thirc hin giao dAt có 
thu tin sir dicing dAt, cho thuê dAt trên dja bàn thành ph Tuyên Quang tai  phiên 
dAu giá quyn sir diing dAt dçit 2 nm 2021. 

Phông Tài nguyen và Môi tnthng kinh d nghj UBND thành ph Tuyên 
Quang xem xét phê duyt Phuo'ng an dAu giá quyn sà ding dAt d thrc hin giao 
dAt có thu tin sir diing dAt, cho thuê dAt trên da bàn thành ph Tuyên Quang tai 
phiên dAu giá quyn sü ding dAt dçit 2 nm 2021, gm nhüng nOi  dung sau: 

I. Ni dung Phirong an dAu giá quyn sfr diing dAt 
1.1. Danh myc và diu kin tham gia dcfu gia 
- Các lô dAt thuc Khu thuang mai,  djch vii, Am thijc ti th 3 (nay là to' 2), 

phir&ng Minh Xuân; Khu san xuAt tiu thu Cong nghip - Djch vi Nông Tin tai 
t 17 (nay là to' 10), phuông Nông Tin, thành ph Tuyên Quang: Thuc di 
tixçing duçrc Nhà nu&c cho thuê dAt quy djnh ti Diu 56, Luât DAt dai 2013. 

- Khu tái djnh cu thuc khu Du ljch suôi khoáng M5 Lam, huyn Yen 
Son (nay là thành plio' Tuyên Quang), tinh Tuyên Quang (giai dogn 1); Khu dan 
cu Zi 13, phuing Di CAn, thành ph Tuyên Quang (Quy hogch Try sà UBND, 
trgm Y to' và khu dan cit COng ty TNHH m(5t thành viên co khI hóa cha't 13 thi 
trAn Tan BInh, huyn Yen Son); Khü dan cu t 13, phu?mg Tan Ha; Khu dan cu 
Tan Phát, phithng '? La; Khu djch vi thuong mti (chci) và khu dan cu phuôrng 
La, thành ph Tuyên Quang; Diu chinh quy hoch khu dan cu Minh Thanh, 
phuing Tan Ha, thành ph Tuyên Quang: Thuc di tuqng duoc Nhà nu&c giao 
dAt theo quy djnh tai  Diu 55, Lut DAt dai 2013. 

1.2. Diu kiçn tham gia dá'u giá: 
Co don d nghj duqc tham gia dAu theo mu do t chüc CO chüc näng ban 

dAu gia tài san theo quy djnh pháp 1ut v dAt dai, pháp 1ut v dAu giá tài san, 
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trong do có ni dung cam k& si:r dirng dt diing mic dIch, dñng quy hoch sau 
khi dã trüng du giá quyn sir ding dt. 

A 2. Da  diem khu dat dau gia 

1.1. Dia diem và diçn tIch dá'u giá quyn sz.'r ding dat 

TT Khu dt du giá Bla diem 
Tng 
so lo 

dt (Jo) 

Din tIch 
Jo dt 
m2/lô 

Loi 
thrö'ng, vj 

trI 

Ting 
din tich 

(m2) 

TONG CQNG 104 20.466,3 

Khu dn cir t 13, phtrö'ng Tan Ha, 
thành ph6 Tnyên Quang 

Phiröng 
Tan Ha 31 4.935,3 

LôsCL2-14 1 123,0 IV-1 123,0 
Lô s CL4-52 1 108,0 IV-1 108,0 
CL2-15; CL2-16; CL4-47; CL4-48; 
CL4-49; CL4-50; CL4-51. 7 90,0 IV-! 630,0 

LK3-19; LK3-20; LK3-21; LK3-22; 
LK3-23; LK3-24; LK3-25; LK3-26. 8 160,0 Tv-i 1.280,0 

LK3-18;LK3-27; 2 185,5 iv-i 371,0 

BT1-02; BTI-05; BTI-06; BTI-08; 
BTI-09; BTI-10; BT2-15; BT2-16; 
BT2-17; BT2-18; BT2-21. 

11 200,0 IV-1 2.200,0 

BT2-22. 1 223,3 IV-1 223,3 

2 
Diu chinh quy hoch khu dan ctr 
Minh Thanh, phubng Tan Ha, thành 
ph Tuyên Quang 

Phtrông 
Tan Ha 2 681,0 

LôBT-01. 1 343,4 IV-1 343,4 

Lô BT-02. 1 337,6 111-I 337,6 

3 
Khu djch vu thuong mi (chçr) và 
khudãncuphtrOng'La,thanhph 
Tuyên Quang 

Phu*ng'' 
La 

14 1.430,0 

Lô LK3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 100,0 11-2 600,0 

Lô LK4: 6. 1 100,0 11-2 100,0 

LôLK5: 1 1 130,0 11-2 130,0 

Lô LK5: 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 100,0 11-2 600,0 

Khu dan cu Tan Phát, phu*ng c La, 
thành ph Tuyên Quang. 

PhuOng '' 
La 

15 1.682,0 

LK-2-35; LK-2-36; LK-2-37; LK-2-38; 
LK-2-39; LK-2-40; LK-2-41; LK-2-42; 
LK-2-44; LK-2-45; LK-2-47; LK-2-48; 

12 100,0 IV-1 1.200,0 

LK-1-67 1 144,0 IV-3 144,0 

LK-I-70; LK-1-66 2 169,0 JV-3 338,0 

Khu tái dinh ctr thuc Khu Du llch 
sui khoãng M5 Lam, huyn Yen Son 
(nay là thành ph Tuyên Quang), 
tinh Tuyên Quang (giai don 1) 

Phtrô'ng 
M5 Lam 

10 2.000,0 

46, 47, 48, 49, 50, 89, 90, 91, 112, 113 10 200,0 KVI-VTI 2.000,0 



TT Khu dt du giá Dja dim 
Tng 
s Iô 

dt (Jo) 

Din tEch 
lô dt 
m2/lô 

Loi 
duô'ng, vj 

tn 

Tang 
din tich 

(m2  

6 

Khu dan cir Z 113, phirong Di dn, 
thành ph6 Tuyên Quan (Quy hoqch 
Tr(i só UBND, frgm Ytê và khu dan 

cit Cong y TNHHm3t thành viên cct 
lddhóa chIt 13 thj trIn TOn BInh, 
huyn Yen Sm) 

PhirOng 
Di dn 21 2.184,0 

Khu 5D: Lô s6: 1, 12. 2 142,0 
DL I-VT 1 
(thj trn 

Tan BInh) 
284,0 

Khu 5D: Lô s6: 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14,15, 16, 17,18,19,20,21. 19 100,0 

DL I-VT I 
(thj trdn 

Tan BInh) 
1.900,0 

7 
Khu thirxng mgi, djch vti, m thc 
ti t 3 (nay là tl 2), phtrOng Minh 
Xuãn, thành ph6 Tuyên Quang 

Phuing 
Minh Xuân 9 3.714,0 

Dli thuo'ng mzI, dch vi 

LO s6: 5, 6, 8, 9 4 440,0 IV-2 1.760,0 

LOs6: 10 1 476,0 IV-2 476,0 

LO s6: 12, 13 2 352,0 IV-2 704,0 

LO s6: 14, 15 2 387,0 111-3 774,0 

8 

Khu san xut tiu thu Cong nghip - 
Djch viz NOng Tin ti t6 17 (nay là tI 
10), phr?ing Nông Tin, thành ph6 
TuyOn Quang. 

Phuing 
NOng Tin 2 3.840,0 

DII cs0s0n xult phi nOng nghip 

LO s6: 13, 14 2 1.920 IV-3 3.840,0 

1.2. Ha tang k9 thut, tài san gn lin vái da!t 

- H tng k th4t: 

M5 Lam, huyn Yen San (nay là t/thnhpM Tuyên Quang), tinh Tuyên Quang (giai don 
1); Khu dan cu Z113, phuäng Dti Cn, thanh ph Tuyên Quang (Quy hogch Try s& 
UBND, trçzin Y ti và khu dan cit Cong z'y INIIH mç5t thành viên cci khI hóa chdi 13 thj 
z'rá'n Tan BIn/i, huyn Yen Son); Khu san xuuit ti&i thu Cong nghip - Djch vii Nông Tin 
tai t 17 (nay là t 10), phithng Nông Ti&i, thanh ph Tuyên Quang; Khu thizong mi 

chvu,mthuctait3 (nay là tá2), phuóngMnhXuanthanhpMTuyenQuang. 
+ Khu dan cu t 13, phix?mg Tan Ha; Khu dan cu Tan Phát, phuing Ni  La, 

thãnh ph Tuyên Quang; Khu djch vi thixong mi (chg) và khu dan cu phu6ng 
jT  La, thành ph Tuyên Quang; Diu chinh quy hooch khu dan cu Minh Thanh, 
phu&ng Tan Ha, thành pM Tuyên Quang. Hin nay, UBND thãnh pM dang trin 
khai xây dimg các cong trInh h. tng k thut dã duçic phê duyt. 

- Tâi san gn 1in vài dt: Không. 
3. Miic dIch sir diing dat, hInh thfrc sir ding dt và thô'i hn sir dyng dt 
3.1. Myc dIch: 
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- Các lô dt thuc Khu san xut tiu thii Cong nghip - Djch vii Nông 
Tin tti t 17 (nay là td 10), phuing Nông Tin, thành ph Tuyên Quang: D& 
Co si san xut phi nông nghip. 

- Các lô dtt thuc Khu thuong mi, djch vi, m thrc ti t 3 (nay là t 2), 
phuông Mirth Xun, thành ph Tuyên Quang: Dt djch vii, thucmg mai. 

- Các lô dt thuc các khu dan cu con lai:  Dt 0 ti do thj. 

3.2. HInh thic: Nhà nithc giao Mt có thu tin sü diing Mt, cho thuê Mt 
thông qua hInh thüc Mu giá quyn sü d'img Mt. 

3.3. Thai hgn sz'r dung ctát: 
- Khu san xut tiu thu Cong nghip - Djch vi Nông Tin ti t 17 (nay là 

t 10), phithng Nông Tin, thành ph Tuyên Quang; Khu thuong mgi, djch v1, 
thrctiit3 (nay là t2), phu nhXunthanhphTuyênQuang: 50 nm. 

- Các lô Mt thuôc các khu dan cu cOn 1i: Lâu dài. 
4. Dir kin thôi gian, dja dim t chfrc Mu giá 
- T chüc Mu giá: Qu Ill + IV näm 2021. 
- Niêm yt, thông báo cong khai vic Mu giá các thra Mt tren thirc hin 

theo quy djnh tai  Diu 35, Lust  Du giá tài san nàm 2016. 
- Thông báo cOng khai vic Mu giá các thira Mt trên thirc hin theo quy 

dinh tai Diu 57, Lust  Dâu giá tài san näm 2016. 
- Dja dim tin hành cuc Mu giá: Thirc hin theo quy djnh ti Diu 37, 

Lut D.0 giá tài san nm 2016. 
5. PhI tham gia Mu giá 
Theo quy djnh ti Khoân 2, Diêu 3 Thông tu s 48/2017/TT-BTC ngày 

15/5/2017 cña B Tài chInh quy djnh ch d tâi chInh trong hot dng Mu giá 
tài san, cit th nhu sau: 

STT Giá tr! quyen sfr dung dat theo giá khôi them 
Mfrcthutôitta 

(dong/ho so) 

1 Tr200triudngtrôxung 100.000 
2 Tii trên 200 triu dng den 500 triu dng 200.000 

3 Trtrên500triudng 500.000 

6. Tin dt trir&c phãi np khi tham gia Mu giá 

Theo quy djnh tai  Khoán 1, Diu 39 Lust  Du giá tài san ngày 
17/11/20 16, cii th& Ti thiu là 5% và ti da khOng qua 20% giá kh&i dim cüa 
tài san dâu giá. 

7. Hinh thfrc, phiro'ng thfrc Mu giá 

- ffinh thrc Mu giá: Du giá bAng bO phiu gián tip theo quy djnh ti 
Diu 43, Lut DAn giá tài san näm 2016. 

- Phtrcmg thüc Mu giá: Phuong thüc trâ giá len. 
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8. Xác d111h giá khôi dim du giá quyn sfr diing dt và 11ra chçn don 
vj t chfrc thy'c hin vic du giá quyn sfr diing dt 

8.1. V vic xác djnh giá khth dièm:  Phông Tài nguyen và Môi tru&ng 
thành ph có trách nhim t chüc khão sat giá dt, tham mini UBND thành ph 
trInh Sâ Tài chInh, Sâ Tài nguyen và Môi trtthng thm djnh, trInh UBND tinh 
phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

8.2. Cc' quan td ch&c thtc hin viçc d'du giá quyn th dyng daft: Giao 
Trung tam phát trin qu5 Mt thânh ph Tuyên Quang t chüc thirc hin. 

A A A . 9. Kinh phi, nguon chi phi to chirc thurc hien  viçc dau gia: Thic hiçn 
theo quy djnh hin hành cüa nhà nu&c. 

II. T chuc thirc hiên 
1. Giao Trung tam phát trin qu5 dt thành ph 
- T chüc 1ira ch9n don vj th%rc bin du giá tài san theo quy djnh ti Diu 

56, Lust  du giá tài san näm 2016. 
- Cung cp dty dü h so, tài 1iu lien quan dn thira dt cho don vj thrc 

hin du giá quyn sir diing dt d thirc hin các quy djnh v du giá tâi san. 
- Thamdir, giám sat cutc tu giávàthut hitn cc quyn, ngbTaviitheo quy djnh. 
- Can cü kt qua du giá, trInh Phông Tài nguyen và Môi tni&ng thành 

ph thm djnh, trInh Uy ban nhân dan thành ph phê duyt k& qua tráng du 
giá; dng thii phi hqp vOi don vj thirc hin du giá don dc khách hang tráng 
Mu giá np tin vào ngãn sách nhà rnróc dam bão th&i gian quy dinh. 

2. Don vj thirc hin du giá quyn sir diing Mt 
- Thông báo, dng thông tin, niêm yt thông tin Mu giá, phát hânh h so 

Mu giá, thu tin dt truàc cüa khách hang theo quy djnh cüa Lust  Du giá tài 
san näm 2016 và các quy djnh khác có lien quan. 

- T churc thrc hin các thu tiic, các quy trInh d Mu giá các thira Mt trên theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. Dng thñ ngay sau khi kt thüc cuc ban Mu giá, don vj có 
trách nhim thông báo kt qua Mu giá v Trung thin phát trin qu dAt thành ph d 
trInh Uy ban than dan thành ph phê duyt kt qua trting Mu giá theo quy djnh. 

Phông Tài nguyen và Môi tnrng thành ph kmnh trinh Uy ban nhân dan 
thành ph xem xét, quyt djnh.I. 

Ncinh2n: 
- UBND thành ph6 (phé duyt); 
- Trung tam phát triên qu Mt thành pho; 
- Urn: TNMT. 

TRU1NG PHONG 

 

Phim Van Virçrng 
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