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 UỶ BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

HUYỆN NHƯ THANH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:         /QĐ-UBND                                        Như Thanh, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại thôn 2 (Phúc Đường cũ) và 

thôn 2, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh đợt 1 năm 2020 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 
 

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

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; Luật đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 

2013; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Về việc quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2020-2024; Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 

10/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp xây dựng, thẩm định và 

ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi 

đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số: 2167/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2020 của UBND huyện Như Thanh về việc phê duyệt Phương án đấu 

giá quyền sử dụng đất ở năm 2019 tại thôn 2 xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số: 2169/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

huyện Như Thanh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở 

năm 2019 tại thôn 2 Phúc Đường, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội đồng thẩm định giá 

đất huyện Như Thanh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn 2 

(Phúc Đường cũ) và thôn 2 xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh năm 2020.  

Tổng diện tích đấu giá: 4.656,2m
2
;   

Tổng số lô: 21lô;  

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 2.646.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu 

trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)  cụ thể như sau: 
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1. Mặt bằng khu đất đấu giá số 03/2019 thuộc thôn 2 (Phúc Đường cũ), xã 

Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

- Tổng số lô là :       05 lô. 

- Tổng diện tích của mặt bằng đất đấu giá :   980 m
2
 

- Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là:    1.176.000.000 đồng  

- Số tiền bằng chữ: Một tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Mặt bằng khu đất đấu giá số 02, thôn 2 Xuân Phúc, xã Xuân Phúc, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

- Tổng số lô là :       16 lô. 

- Tổng diện tích của mặt bằng đất đấu giá :   3.676,2 m
2
 

- Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là:    1.470.480.000 đồng  

- Số tiền bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu bốn trăm tám mươi 

nghìn đồng chẵn. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2.  

1. Phòng Tài nguyên- Môi trường căn cứ vào phương án đấu giá đất được 

duyệt và giá khởi điểm được quy định điều 1 quyết định này, tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi cục thuế Như Thanh-Như Thanh thực 

hiện hướng dẫn việc nộp, trích nộp các khoản và phân chia tỷ lệ tiền nộp vào ngân 

sách theo quy định. 

3. UBND xã Xuân Phúc phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường và 

nhà tư vấn được lựa chọn thực hiện thông báo, niêm yết công khai giá khởi điểm 

để đấu giá và phối hợp tổ chức thực hiện đấu giá. 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ Tầng; Trưởng phòng Tài nguyên - Môi 

trường; Chi cục trưởng Chi cục thuế; UBND xã Xuân Phúc; Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định giá đất huyện Như Thanh và Thủ trưởng các đơn vị, ngành có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
      
 Nơi nhận:                                                                          TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3 QĐ; CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                  Đinh Xuân Hướng 
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