
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất làm nhà ở  

tại khu dân cư xóm Chạ xã Khánh Hội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

 

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;  

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

264/TTr-TNMT ngày 29/7/2021. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất làm nhà ở, 

tại Khu dân cư xóm Chạ xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh với tổng diện tích đất 

đấu giá là 8.204,9 m
2
  

(có Phương án đấu giá chi tiết kèm theo) 

 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 Hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:         
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng TNMT (7b); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lâm Văn Xuyên 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

Số:    873  /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Yên Khánh, ngày   29   tháng  7  năm 2021 
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