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

St: /QD-UBND TP. Tuyên Quang, ngày ii tháng 3 nám 2021 

QUYET DINH 
A . A A • Ye vlçc Phirong an dan gia quyen sir diang dat de thi7c hiçn giao dat 

có thu tin sir ding dat, cho thuê dt trên dla  bàn thành phô 
Tuyên Quang ti phiên du giá dçt 1 näm 2021 

U BAN NHAN DAN TIIANH PRO 

Can cz Lu4t  T chtc chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015, 

Can cz'cLut Da't dai ngày 29/11/2013; 

Can ci Lut Ddu giá tài san ngày 17/11/2016, 

Can thNghi djnh s 44/2014/ND-C? ngày 15/5/2014 cia C'hInh pith quy 
djnh ye giá dât, 

Cän thNghj a'jnh si 45/2014/ND-C? ngày 15/5/2014 cia Chin/i phi quy 
djnh ye thu tiên th dyng dât, 

Can c& Nghj djnh s 135/2016/ND-CP ngày 09/9/20!6 cia C'hInh phi quy 
dinh ye s&a dôi, bô sung m5t so diêu cia các Nghj djnh ye thu tiên szt dyng dat, 
thu tiên thuê dat, thuê mgt nwác, 

Can cü Thông tw s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cia Bô Tài 
nguyen và Môi trzthng - Bó Tu'pháp quy djnh vic tO chc thtc hin dáu giá quyên 
th dyng dat dé giao dat có thu tiên sz't dyng dat hoác cho thuê dat; 

Can ct Thông tw sd 45/201 7/TT-BTC ngày 12/5/2017 cta Bô Tài chinh quy 
djnh khung thI lao djch vy dâu giá tài san theo quy djnh tgi lut dáu giá tài san; 

Can cz Thông tw s 48/2017/IT-BTC ngày 15/5/2017 cia Bó Tài chInh quy 
djnh ché do tài chInh trong hoçzt dông dáu giá tài sán, 

Can cii' Quyê't djnh sd 72/QD-UBND ngày 26/02/2021 cüa UBND tinh 

Tuyên Quang v viçc phê duyt K hogch th dyng dat näm 2021 thành pM Tuyên 

Quang, tinh Tuyên Quang; 

Can cz K hogch sá 33/KH-UBND ngày 26/02/2021 cfia UBND thành M thyv 

hiçn cOng tác clAu giá qzyn sz dyng dct näm 2021 trên dja bàn thànhphá Tuyên Quang, 

Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu dAt thành ph tai  Th trInh so 

08/TTr-TTPTQD ngày 03/3/202 1 và dê nghj cüa Phông Tài nguyen và Môi tnthng 
thânh ph t?i Ti trInh s 77/TTr-TNMT ngày 04/3/2021 ye vic dê nghj phê duyt 
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Phuang an du giá quyn sr diing dt d thirc hin giao dt có thu tin sir diing d.t 
trên dja bàn thành phô Tuyên Quang t?i  phiên dâu giá dçxt 1 näm 2021, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Phê duyt Phucmg an du giá quyn sir ding d.t d thic hin giao 

dat có thu tiên sü diing dat trén dja bàn thành phô Tuyên Quang tai  phiên du giá 
dçit 1 nàm 2021, bao gôm nhfng ni dung sau: 

I. Ni dung Phtro'ng an du giá quyn sfr ding dt 

1. Di ttrçrng và diu kiin thrçrc tham gia du giá 

1.1. DOi twcmg tham gia dá'u giá. 

- Cáclô dt thuc Khu dich  vti thuong m?i,  m thrc ti t 3, phuông Minh Xun; 
Khu sãnxuAt thU cong nghip - djch vi phuông Nông Tiên, thành phô Tuyên Quang: 
Thuc dôi tuçing duçic Nba nuót cho thuê dtquy djnh t?i  Diêu 56, Lut dat dai 2013. 

- Các lô dt thuc Khu dan cu T Phát, phuông ' La; Khu dan cu thôn 4, 
xã Lizong Vuqng; Khu dan cu to 13, phung Tan Ha; Khu djch vi thucing mai 
(chq) và khu dâncu phu&ng Y La, thành phô Tuyên Quang: Thuc dôi ti.rçlng dixqc 
Nhà nuâc giao dat theo quy djnh t.i Diêu 55, Lut Dat dai 2013. 

1.2. Diu kin tham gia dá'u giá. 

Các di tuqng quy djnh tti m11c 1.1 (nêu trên) phâi Co don d nghj duçic tham 
gia dâu theo mu do to chüc Co chüc nàng bàn dâu gia san theo quy djnh pháp 1ut 
v d.t dai, pháp 1ut v du giá tài san, trong do cO ni dung cam két sü diing dat 
&1ng mic dIch, dUng quy hoach sau khi dã trUng dâu giá quyên sü diing dat. 

2. Dja dim khu dt du giá 

2.1. Dja diém và din tIch dá'u giá quyn th dyng ctAt 

Ti' Khu dt du giá Dja dim 

nr' IOflg 
s10 

(lo) 

DintIch 
Iô d1 
m2llô 

Loai du*ng, 
vj tn 

Tng din 
tich (m2) 

TONG CQNG 52 16.911,5 

Khu dan cu Tan Phát, phu*ng ' La, thanhphó TuyênQuang  
Phuing 'i' 

La 15 1.763,0 

Lô LK-1-16 1 162,0 IV-1 162,0 

Lô LK-1-20 1 169,0 IV-3 169,0 

LôLK-1-17;LK-1-18;LK-1-19 3 144,0 IV-3 432,0 

Lô LK-2-44; LK-2-45; LK-2-46; LK-2-
47; LK-2-48 

5 100,0 IV-1 500,0 

Lô LK-2-49; LK-2-50; LK-2-5 1; LK-2-
52; LK-2-53 

5 100,0 IV-3 500,0 

2 Khu dan cu thOu 4, x LtrOng Virng, 
thành ph6 Tuyên Quang 

X Lisng 
Vtrcrng 6 1.251,0 

LO BT-12; BT-37 2 225,50 KVI-VT2 451,0 

Lô BT-09; BT-1 1; BT-38; BT-42 4 200,0 KVI-VT2 800,0 
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Khu dan cir tA 13, phrông Tan Ha, 
thành ph Tuyên Quang 

Phmg 
Tan Ha 

13 1.973,5 

Lô CL4-52 1 108,0 IV-1 108,0 

IV-1 360,0 Lô CL4-48; CL4-49; CL4-50; CL4-51 4 90,0 

Lô LK3-27 1 185,5 IV-1 185,5 

IV-1 320,0 Lô LK3-25; LK3-26 2 160,0 

IV-! 1.000,0 Lô BT-02; BT-05; BT-06; BT-09; 
BT- 10. 

5 200,0 

4 
Khu dch viii thwxng mi (chq) và khu 
dan cir phr&ng ' La, thành phA Tuyên 
Quang. 

Phuông " 
La 

5 530,0 

LôLK5-01 1 130,0 IV-2 130,0 

Lô LK3-07; LK3-08; LK5-02; LKS-03 4 100,0 IV-2 400,0 

5 
Khu djch vi thLrong mi, Am thrc ti 
tA 3, phtrông Minh Xuãn, thãnh ph 
Tuyên Quang 

Phrnmg 
Minh Xuân 

9 3.714,00 

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

Lô s 10 1 476,0 IV-2 476,0 

Lô s 12, 13 2 352,0 IV-2 704,0 

Lô s 14, 15 2 3 87,0 IV-2 774,0 

6 
Khu san xu.A thU Cong nghip - dich vi 
phir&ng Nong Tin, thành ph Tuyên 
Quang 

Phiirn 
NUng Tiên 

4 7.680,00 

IV-3 7.680,00 Các Iô so: 9, 12, 13, 14. 4 1.920,0 

2.2. Ngun gc khu dôt a''á'u giá. DAt dã &rçlc Nhà nuàc thu hi dAt theo 

Diêu 62, Lust  dat dai 2013. 

2.3. Ha tcng kj thuat,  tài san gn lin vái dt 

- Ha tAng k5 thut: H thng &thng giao thông. 

- Tài san gn 1in vói dAt: Không. 

3. Miic dIch sfr dyng dAt, hInh thfrc sfr duing dAt và thôi hn sir dyng dAt 

3.1. Muc dIch th dyng dct: 

- Các lô dAt thuc Khu san xuAt thu cong nghip-djch vii phu?mg Nông Tik: 

Dat cc s& san xuât phi nông nghip. 

- Các lô dAt thuc Khu djch thung mai, Am thrc tai  th 3, phuông Minh 

Xuân, thành phô Tuyên Quang: Dat djch v1i, thuccng mai. 

- Các 10 dAt thuc Khu dan cu thôn 4, xã Luring Vuqng: DAt a nông thOn. 

- Các lô dAt thuc các khu dan cu con lai: DAt a ti dO thj. 

3.2. Hmnh thzc giao dc't: Nhà nuâc giao dAt cO thu tin sr dmg dAt, cho thuê 
dt thông qua hmnh thüc dAu giá quyn si'r dung dat. 

3.3. Thai hgn si dyng dct: 
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- Khu san xut thii cong nghip-djch vi phii&ng Nông Tin; Khu djch thuo'ng 
mi, am thirc tai  to 3, phithng Minh Xuãn, thãnh phô Tuyên Quang: 50 näm. 

- Các lô dAt thuôc các khu dan cu con lai: Lâu dài. 

4. Dir kin thO'i gian, dja dim t chfrc dâu giá 

- T chüc clAu giá: Qu II näm 2021. 

- Niêm y&, thông báo Cong khai vic dAu giá các thra dAt trên thrc hin theo 
quy djnh ti Diêu 35, Lut Dâu giá tâi san näm 2016. 

- Thông báo cong khai vic Mu giá các thi'ra Mt trên thirc hin theo quy djnh 
tai Diêu 57, Lut Dâu giá tài san näm 2016. 

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

5. PhI tham gia Mu giá 

Theo quy djnh ti Khoãn 2, Diêu 3 Thông tu so 48/2017/TT-BTC ngày 
15/5/2017 cüa Bô Tài chInh quy djnh ché d tài chmnh trong hot dng dâu giá tài 
san, cii the nhu sau: 

STT Gia tn. quyen sir dung Iat theo g!a kho'i diem 
Mirc thu tôi da 

(dong/ho s) 

1 Tfr200triudngtthxung 100.000 

2 Tfr trên 200 triu &ng dn 500 triu dông 200.000 

3 Trên500triudng 500.000 

6. Tin dt tr,ro'c phãi np khi tham gia Mu giá 

Theo quy djnh tai  Khoãn 1, Diu 39 Lut Du giá tài san ngày 17/11/2016, 
ci the: Tôi thiêu là 5% và tôi da không qua 20% giá khOi diem cüa tài san Mu giá. 

7. HInh thfrc, phirong thfrc Mu giá 

- HInh thcrc Mu giá: Du giá bang bó phiu gián tip theo quy djnh ti Diu 
43, Lust  Dâu giá tài san näm 2016. 

- Phucmg thüc Mu giá: Phrnng thüc trâ giá len. 

8. Xác dinh giá khôi dim Mu giá quyn sfr dung Mt và ira chQn don vi 
to chirc thyc hiçn vice dan gia quyen sir diing dat 

8.1. V viçc xác djnh giá khài diê'm: PhOng Tài nguyen và Môi tru?mg thành 
phô có trách nhiem  to chüc khâo sat giá dat, tham muu UBND thành phô trInh Sâ 
Tài chInh, Sâ Tài nguyen và M6i tru&ng thâm djnh, trInh Uy ban nhãn dan tinh 
phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

8.2. Cci quan to2  chik thtc hin vic dá'u giá quyn sn dyng dá't: Giao Trung 
tam phát trin qu Mt thành ph Tuyên Quang to chirc thirc hin. 
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TM. 1J( BAN NIIAN DAN 
jiU TICH 

9. Kinh phi, nguôn chi phi t chirc thiyc hin vic du giá: Thirc hin theo 
quy djnh hin hãnh cüa nhà ninc. 

II. T chürc thirc hin 
1. Giao Trung tam phát trin qu5 dt thành ph 

- T chirc lira ch9n don vj thrc hin d.0 giá tài san theo quy djnh tai Diu 
56, Luat dâu giá tài san näm 2016. 

- Cung c.p d.y dUh so, tài 1iu lien quan dn thàa dt cho don vj thirc hin 
dâu giá quyên sü ding dat dê thrc hin các quy djnh ye dâu giá tài san. 

- Tham dir, gim sat cuc d&i giá và thirc hin các quyn, nghia vii theo quy dnh. 
- Can cü k& qua du giá, trInh Phông Tài nguyen Va Môi tnr?ing thành 

thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan thành phô phê duyt kêt qua trüng dâu giá; dông 
th?ii phôi hcp vói don vj thrc hin dâu giá don dôc khách hang trüng dâu giá np 
lien vào ngân sách nhà nithc dam bâo thai gian quy djnh. 

2. Born vi thijc hin du giá quyn sfr diing dt 
- Thông báo, dng thông tin, niêm yt thông tin d.0 giá, phát hành h so du 

giá, thu tiên dt trixâc cüa khách hang theo quy djnh cüa Lu.t Dâu giá tài san nm 
2016 và các quy dinh khác có lien quan. 

- Ti chüc thirc hin các thu tiic, các quy trinh d d.0 giá các thfra dt trên theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. Dông thtM ngay sau khi kêt thiic cuc ban dâu giá, don vj có 
trách nhim thông báo két qua dâu giá ye Trung tam phát triên qu5 dat thành phô dê 
trInh Uy ban nhãn dan thành phô phê duyt kêt qua tráng dâu giá theo quy djnh. 

Biu 2. Quyt djnh nay co hiu lirc thi hành k lit ngày k. 

Chánh Van phông FIDND và UBND thành ph& Tnr&ng phông Tài nuyên 
và MOi truông thãnh phô, Giám dôc Trung tam phát triên qu5 dat thãnh phô, Chi 
c1tc tru&ng Chi c1ic Thuê khu vrc Thãnh phô - Yen Sun, Tri.r&ng phông Tài chInh - 
K hoch thành phô, Chu tjch UBND các xã, phtthng: Tan a, Y La, Luông 
Vuçrng, Nông Tin, Minh Xuân và don vj thrc hin ban dâu giá tài san can Cu 
Quyêt djnh tJ3i'flanh./. i4 - 
Noi nhin:(_.__- 
- Nhu Diêu 2 (Thirc hin); 
- Thtrng trirc Thành üy 
- Thtthng trrc HDND thành ph6 (Báo cáo); 
- Si Tài nguyen và Môi trung 
- Chü tjch, các PCT UBND thành pho; 
- CVP, P CVP HDND và UBND thành pho; 
- Chuyên viên TNMT; 
-Ltru:VT(Th-25). 

To Hoàng Linh 
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OY BAN NHAN DAN THANH PHO CQNG nOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

PHONG TA NGUYEN VA MOI TRU'(ING Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 77/TTr-TNMT TP. Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 nàm 2021 

T TRINH 

A A A A
A , A A 

Ve viçc phe duyçt Phiro'ng an dau gia quyen sir diing dat de th'c hiçn glao 
• A A A A 

dat co thu tien sir diing dat, cho thue dat tren d!a ban thanh pho 
Tuyên Quang ti phiên dâu giá .dqt  1 nám 2021 

Can cü Lut Ddt dai ngày 29/11/2013, 

Can ci'r Lut Dô'u giá tài san ngày 17/11/2016; 

Can ci Nghj djnh s 44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cza ChInh phi quy 

djnh ye giá dat; 
Can thNghi djnh s 45/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia C'hInh p/in quy 

djnh ye thu tién th diing dât, 

Can cv Nghf djnh s 135/2016/ND-CT ngày 09/9/2016 cza ChInhphi quy 

djnh ye 
tha dôi, bó sung mt5t so diêu cia các Nghi djnh ye thu tiên th dyng dat, 

thu tiên thuê dat, thuê mgt nzthc, 

Can th Thông tu s 14/2015/TITLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cña B5 Tài 
nguyen và Môi trwông - Bô Twpháp quy djnh vic to chic thtc hin dau giá quyên 

sz'r dyng dat dê giao dat có thu tiên th dyng dat hoc cho thuê dat; 

Can ci Thông tu' s 45/201 7/TIT-BTC ngày 12/5/2017 cña Bô Tài chInh quy 
djnh khung this lao djch vy dâu giá tài san theo quy djnh tgi lut dâu giá tài sán, 

Can c Thông tws 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 cüa Bç Tài chInh quy 
djnh chê d5 tài chIn/i trong hoçit d7ng dáu giá tài san,. 

Can ci Quylt djnh sá 72/QD-UBND ngày 26/02/2021 cia UBND tinh 

Tuyên Quang v vic phê duyct Ké' hogch sü dyng da't näm 2021 thành phé' Tuyên 

Quang, tinh Tuyen.Quang; 

Can ci'c KI hogch sd 33/KH-UBND ngày 2 6/02/202 1 cna UBND thành p/id thyc 

hin cOng tác dáu giá quyn sü dyng ddt näm 2021 trên dja bàn thànhphó Tuyên Quang; 

Sau khi xem xét h so, d nghj cüa Trung tam phát trin qu5 dt thành ph Tuyên 
Quang ti Th trinh s 08fTTr-TTPTQD ngày 03/3/202 1,  ye vic dê ngh thâm djnh 

Phuong an du giá quyên s'Cr ding d.t dê thi:rc hin giao dat có thu tiên sir ding dat trên 
da bàn thàrth phô Tuyên Quang ti phiên dâu giá quyên sir dimg dat dçt I nm 2021. 

Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng kInh d ngh UBND thành phô Tuyên Quang 
xem x& phê duyt Phucing an dâu giá quyên sr d11ng dat dê thirc hin giao dat co thu 
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tin sCr diing dt tren dja bàn thành ph Tuyên Quang ti phiên du giá quyn sü ding 
dat dçit 1 nàm 2021, bao gôm nhfing ni dung sau: 

I. Ni dung Phucvng an du giá quyn sir drng dt 

1. Di tffqng và diu kin thrçrc tham gia du giá 

1.1. Di tu'çtng tham gia dá'u giá: 

- Các lô dAt thuc Khu dch vi thrnmg mi, m thrc tui t 3, phng Minh Xuàn; 

Khu san xuât thu cong nghip - djch vti phixng Nông Tiên, thành phô Tuyên Quang: 
ThuOc dôi tuçlng duçic Nba nithc cho thuê dat quy djnh ti Diêu 56, Li4t dat dai 2013. 

- Các lô dAt thuc Khu dan cu Tan Phát, phuiô'ng 'c La; Khu dan cu thôn 4, 
xä Lung Vuçing; Khu dan cix to 13, phuông Tan Ha; Khu djch vi thrnng mi 
(chq) và khu dan cix phu?mg Y La, thành phô Tuyên Quang: Thuc dôi tuçlng duçvc 
Nha nuic giao dat theo quy djnh ti Diêu 55, Lut Dat dai 2013. 

1.2. Diu kiên tham gia ddu giá: 

Các di tuzçing quy djnh tti mi1c 1.1 (nêu trên) phâi Co don d ngh duqc tham 
gia dâu theo mu do to chirc có chüc näng bàn dâu gia san theo quy djnh pháp 1ut ye 
dat dai, pháp 1ut ye dâu giá tâi san, trong do có ni dung cam kêt sir diung dat dung 
mu1c dIch, dáng quy hoch sau khi dä tráng dâu giá quyên sir ding dat. 

A A . 2. Iha them khu dat dau gia 

2.1. Dja dié'm và din tIch ddu giá quyn szr ding dt 

TT Khu dt du giá Dja 
diem 

•1' ong 
so lo 
dt 
(to) 

Din 
tIch lô 
dt 

m2/Iô 

Loi 
dirô'ng, VI 

trI 

Tng din 
tich (in2) 

TONG CONG 52 16.911,5 
Khu dan dr Tan Phát, phirbng 
Y La, thãnh ph Tuyên Quang 

Phiimg 
'c La 15 1.763,0 

LôLK-1-16 1 162,0 IV-1 162,0 

Lô LK-1-20 1 169,0 IV-3 169,0 

LôLK-1-17;LK-1-18;LK-1-19 3 144,0 IV-3 432,0 
Lô LK-2-44; LK-2-45; LK-2-46; 
LK-2-47; LK-2-48 5 100,0 IV-1 500,0 

Lô LK-2-49; LK-2-50; LK-2-5 1; 
LK-2-52; LK-2-53 5 100,0 IV-3 500,0 

2 
Khu dan dr thôn 4, xa Lirong 
Virçing, thành ph Tuyên Quang 

Xã 
Luong 
Virqng 

6 1.251,0 

Lô BT-12; BT-37 2 225,50 KV1-VT2 45 1,0 

Lô BT-09; BT-1 1; BT-38; BT-42 4 200,0 KV1-VT2 800,0 
Khu dan cir t 13, phir?rng Tan 
H, thành ph Tuyên Quang 

Phu?mg 
Tan Ha 13 1.973,5 

Lô CL4-52 1 108,0 IV-1 108,0 
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Lô CL4-48; CL4-49; CL4-50; 
CL4-5 1 

4 90,0 Tv-i 360,0 

LôLK3-27 1 185,5 Tv-i 185,5 

Lô LK3-25; LK3-26 2 160,0 Tv-i 320,0 

Lô BT-02; BT-05; BT-06; BT-09; 
BT-1O. 5 200,0 Tv-i 1.000,0 

4 
Khu dch vii thiroiig mi (chçr) 
và khu dan cr phtrbiig ( La, 
thành ph Tuyên Quang. 

Phuông 
Y La 

5 530,0 

Lô LKS-01 1 130,0 IV-2 130,0 

Lô LK3-07; LK3-08; LK5-02; 
LK5-03 

4 100,0 IV-2 400,0 

5 
Khu djch viii thirong mi, m 
thijrc ti t 3, phirô'ng Minh 
Xuân, thành ph Tuyên Quang 

Phu?ng 
Minh 
Xun 

9 3.714,00 

Lô so 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 so i4, 15 2 387,0 IV-2 774,0 

6 
Khu san xut thu cong nghip - 
djch vi pha*ng Nông Tin, 
thành ph Tuyên Quang 

Phung 
Nông 
Tin 

4 7.680,00 

Các lô s6: 9, 12, 13, 14. 4 1.920,0 IV-3 7.680,00 

2.3. Hg tang thudt, tài san gn lin vol dat 

- H tang k thut: Không có. 

- Tài sãn gàn lien vói dt: Không. 

3. Mijc dIch sfr diing dt, hInh thüc sfr diing dt và thM hn sfr ding dt 

3.1. Myc dIch 

- Cac lô dt thuc Khu san xu.t thu cong nghip - djch vit phu?mg Nông 
Tiên: Dat Co si san xuât phi nông nghip. 

- Các lô dt thuc Khu dch vi thuong mi, m thirc t.i t 3, phu?mg Minh 
Xuân, thành phô Tuyén Quang: Dat djch vii, thuong mti. 

- Các lô dt thuc Khu dOn cu thôn 4, xä Lung Vuçing: Dt r tii nông thôn. 

- Các lô dt thuc các khu dOn cu con 1.i: Dt a ti do thj. 

3.2. HInh thzc th dung dct: Nhànu&c giao dt có thu tin sfi dlng d.t thông 
qua hlnh thüc dâu giá quyên si'r diing dat. 

3.3. Thai hgn th dung dct: 

- Khu san xu&t thu cong nghip - dch vi phthng N8ng TiOn; Khu djch thirong 
mai, in thc tti t 3, phirO!ng Minh XuOn, thành phô Tuyên Quang: 50 nm. 

- Các lô dt thuc các khu dan cu COfl li: Lâu dài. 
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4. Dir kin thôi gian, dja dim t chfrc du giá 

- To chrc dAu giá: Qu II näm 2021. 

- Niêm yt, thông báo cong khai vic du giá các thra dt trên thirc hin theo 
quy djnh t?i  Diêu 35, Lut Dâu giá tài san 11am 2016. 

- Thông báo cOng khai vic d.0 giá các thira dt trên thirc hin theo quy djnh 
tai Diêu 57, Lust Dâu giá tài san 11am 2016. 

- Dja dim tin hành cuc du giá: Thirc hin theo quy djnh ti Diu 37, 
Lu.t Dâu giá tài san näm 2016. 

5. PhI tham gia du giá 

Theo quy djnh tti Khoán 2, Diu 3 Thông tu so 48/2017/TT-BTC ngày 
15/5/2017 cüa B Tài chInh quy djnh chê d tài chInh trong hoat  dng dâu giá tài 
san, Cu the nhii sau: 

STT • Gia tn quyen sir diing dat theo gia khoi diem 
Mirc thu toi da 

(dx sa) 

1 T200triudngtrâxung 100.000 

2 T'r trên 200 triu dông den 500 triu dng 200.000 

3 Tfrtrên500triudng 500.000 

6. Tin dt trirrc phãi nôp khi tham gia du giá 

Theo quy djnh tai  Khoán 1, Diu 39 Lu.t EMu giá tài san ngày 17/11/2016, 
ci the: Tôi thiêu là 5% và tôi da không qua 20% giá khii diem cüa tài san du giá. 

7. HInh thfrc, phirong thfrc du giá 

- HInh thirc du giá: Du giá bang bó phiu gián tip theo quy djnh tti Diu 
43, Lut Dâu giá tài san nàm 2016. 

- Phucrng thrc d.0 giá: Phucing thüc trâ giá len. 
• • V •V • • A • V A 9 8. Xac d1nh gia kho'i diem dau gia quyen sir ding dat va lira ch9n don v! 

t chile thiyc hin vic du giá quyn sfr diing dat 

8.1. V vic xác djnh giá khài dim:Phông Tài nguyen và Môi tnthng thành 
phô có trách nhim tO chüc kháo sat giá dat, tham muu UBND thành phô trInh Si 
Tài chInh, Sâ Tài nguyen và Môi trueing thâm djnh, trInh UBND tinh phê duyt 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

8.2. Cc, quan to chi'c thirc hin vic dá'u giá quyn th dyng dct: Giao Trung 
tam phát trin qu dt thânh ph Tuyên Quang to chirc thirc hin. 

• A . , A • A • A • P • A 9. Kinh phi, nguon chi phi to chtrc thirc hiçn vice dan gia: Thirc hiçn theo 
quy djnh hin hành cüa nhà nithc. 

II. To chile thirc hiên 

1. Giao Trung tam phát trin qu5 dat thành ph 
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- T chüc 1ira ch9n don vj thirc hin d.0 giá tâi san theo quy djnh tai  Diu 56, 

Lust dâu giá tài san näm 2016. 

- Cung cp dy dü h sa, tài 1iu lien quan dn thira dt cho dan vj thirc hin 
dâu giá quyên sir dung dat dê thirc hin các quy djnh ye dâu giá tài san. 

- Tham dir, gim sát cuc dAu gjávàthirc hin các quyên, nghTavii theo quy cljnh. 

- Can cü kt qua du giá, trInh Phông Tài nguyen và Môi trithng thành ph 
thãm djnh, trInh Uy ban nhân dan thành phô phê duyt kêt qua triing dâu giá; dông 
thii phôi hçip vâi dan vj thirc hin dâu giá don doe khách hang tthng dâu giá np 
tiên vào ngân sách nhà nuâc dam bào thai gian quy djnh. 

2. Don v thi'c hin du giá quyn sfr diing dt 

- Thông báo, däng thông tin, niêrn yt thông tin d.0 giá, phát hành h sa du 
giá, thu tiên dt truâc cüa khách hang theo quy djnh eüa Lust Dâu giá tài san nãm 
2016 và các quy ctjnh khác có lien quan. 

- T chirc thirc hin các thu tiic, các quy trInh d dAu giá các thira dt trên theo 
quy dinh  cüa pháp lu.t. Dông thyi ngay sau khi két thCic cuic ban dâu giá, don vj có 
trách nhim thông báo kêt qua dâu giá ye Trung tam ph(it triên qu dat thanh phô dê 
trmnh Uy ban nhân dan thành phO phê duyt kêt qua tráng dâu giá theo quy djnh. 

Phông Tài nguyen v MÔi tri.thng thãnh ph kInh trinh Uy ban nhân dan 
thành phô xem xét, quyêt djnh./. 

No'inhn: 
- UBND thành phô (phê duyt); 
- Trung tam phát trién qu5 dat thành pM; 
- Liru: ThMT. 

P1oNc: 
'GUY 

t vt 

PhrnVänVirçrng 

TRU'ONG PHONG 
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