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       Yên Khánh, ngày  02   tháng  11  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất làm nhà ở 

tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

 Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015 

của Liên 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 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND 

tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;  

Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất làm nhà ở tại xã 

Khánh Thủy; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

154/TTr-TNMT ngày 02/11/2020 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Khánh Thủy. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đấu giá quyền sử dụng 107 lô đất làm nhà ở tại xã Khánh Thủy 

huyện Yên Khánh như sau: 

1. Đặc điểm các khu đất đấu giá: Tổng số lô đất đấu giá 107 lô tổng 

diện tích đất đấu giá là 16.142,5 m
2
. 

- Vị trí khu đất đấu giá: thuộc xóm 5, xóm 10, tờ bản đồ số 06, thửa số 1, 

2, 4, 5, 11, 13, 19; Tờ bản đồ số 08, thửa số 15, 16, 18, 30. Bản đồ địa chính xã 

Khánh Thủy lập năm 1996, tỷ lệ 1/1000. 

- 107 lô đất quy hoạch nhà chia lô (gồm từ lô A1 đến lô A9; từ lô 

B1đến lô B9; từ lô C1 đến lô C4; từ lô D1 đến lô D16; từ lô E1 đến lô  E10; từ 

lô G1 đến lô G15; từ lô H1 đến lô H18; từ lô K1 đến lô K13; từ lô L1 đến lô 

L7; từ lô M1 đến lô M6;) diện tích mỗi lô từ 137,5 m
2
 đến 239 m

2
/lô.  

2. Dự kiến hạ tầng kỹ thuật: 

Khu đất đấu giá đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch 

được duyệt tại quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND 

huyện Yên Khánh;  



3. Mục đích sử dụng của các lô đất đấu giá là: đất ở  

4. Hình thức sử dụng các lô đất đấu giá: giao đất có thu tiền sử dụng 

đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

5. Thời hạn sử dụng các lô đất đấu giá: đấu giá đất làm nhà ở, thời hạn 

sử dụng lâu dài. 

6. Các căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất gồm: 

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Khánh; 

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND huyện Yên 

Khánh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại xóm 5, 

xóm 10 xã Khánh Thủy; 

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Yên 

Khánh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

xây dựng cơ sở hạ tầng tầng tại khu dân cư xóm 5, xóm 10 xã Khánh Thủy; 

Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 của UBND huyện Yên 

Khánh về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu dân cư 

xóm 5, xóm 10 xã Khánh Thủy; 

Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 của UBND huyện Yên 

Khánh Khánh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu dân cư xóm 5, xóm 10 xã 

Khánh Thủy; 

Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc giao đất thực hiện dự án đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử 

dụng đất tại khu dân cư xóm 5, xóm 10 xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh;   

7. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

thửa đất: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các nội dung đấu giá 

quyền sử dụng đất, ký hợp đồng với tổ chức đấu giá để thực hiện cuộc bán đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định, trình phê duyệt kết quả trúng đấu giá và 

giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, 

Chủ tịch UBND xã Khánh Thủy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:         
- Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển – CT UBND huyện; (để BC) 

- Các PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT (7b); 

- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lâm Văn Xuyên 
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