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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1174/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất
đối với thửa đất 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 07
để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng
4 năm 2015 của 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 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh 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 Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND-NĐ ngày 22 tháng 01 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện
Hồng Ngự;
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND-NĐ ngày 15 tháng 3 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất huyện Hồng Ngự để quản lý, khai thác theo quy định;
Xét Tờ trình số 792/TTr-TNMT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Phòng Tài
nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực
hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây tại khu đất thửa đất số 1078 và thửa đất số
1081, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, với
những nội dung chủ yếu như sau:
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1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền
với thửa đất đấu giá
1.1. Danh mục loại đất: Thửa đất số 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ
số 7, tọa lạc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự thuộc danh mục đất
công cho thuê đất để thực hiện dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
huyện Hồng Ngự được phê duyệt.
1.2. Vị trí: Khu đất quy hoạch để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái
cây tọa lạc tại thị trấn Thường Thới Tiền (giới hạn khu đất được xác định theo
trích lục bản đồ địa chính số 1344/2021/TL.ĐC, 1345/2021/TL.ĐC do Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hồng Ngự xác lập ngày 19 tháng 3 năm 2021).
1.2. Diện tích: Tổng diện tích quy hoạch 20.528m2, trong đó:
- Diện tích đất xây dựng công trình

:11.740m2.

- Diện tích đất cây xanh

: 4.108m2.

- Diện tích đất giao thông và hạ tầng sân bãi: 4.680m2.
1.3. Hạ tầng kỹ thuật: Chưa có.
1.4. Tài sản gắn liền với đất: Không có.
2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng
2.1. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2.2. Hình thức: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời
gian thuê.
2.3. Thời hạn thuê đất: 50 năm (Năm mươi năm).
3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất:
Trong quý II năm 2021 hoặc sau khi được Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền
phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê.
4. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức thù lao dịch vụ
đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá
4.1. Đối tượng được tham gia đấu giá
- Tổ chức kinh tế hoặc hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực theo quy định
của pháp luật thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều
56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án.
- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu);
Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có 02 (hai) doanh
nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng Công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp
tham gia đấu giá; Tổng Công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty
con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được
một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

3
4.2. Đối tượng không được tham gia đấu giá
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế
năng lực hành vi dân sự, tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức,
làm chủ được hành vi của mình.
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha,
mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc
đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh
ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền
quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền
quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Cha, mẹ, vợ,
chồng, con, anh, chị, em ruột của người quy định tại phần này.
- Người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Các đối tượng không có đủ điều kiện theo quy định tại điểm 4.1 khoản 4
của Phương án này.
4.3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá
- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản
hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự phát hành).
- Có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư xây dựng các hạng mục
công trình đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng thiết kế, đúng tiến độ
được cấp thẩm quyền phê duyệt khi trúng đấu giá; thực hiện đăng ký và hoàn tất
thủ tục đăng ký trong thời hạn do đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quy định.
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện
dự án đầu tư. Các đối tượng tham gia đấu giá phải có tư cách pháp nhân, bản sao
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo bản chính để đối chiếu.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang
sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.
Sau khi trúng đấu giá trong vòng 12 tháng phải triển khai dự án, nếu không thực
hiện nhà nước sẽ thu hồi đất theo điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và
xử lý theo quy định.
- Đối tượng tham gia đấu giá phải lập báo cáo tóm tắt chủ trương đầu tư
trên đất thực hiện dự án phù hợp với mục đích xây dựng theo quy hoạch được
duyệt. Nhà đầu tư phải gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư, theo đó tổng mức đầu
tư của dự án phù hợp với quy mô dự án được duyệt.
- Có đủ điều kiện về năng lực tài chính:
+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài
chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về
năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà
đầu tư (theo điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014).
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+ Nhà đầu tư là hộ gia đình, cá nhân: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền
gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại
Việt Nam.
+ Đối tượng tham gia đấu giá có vốn sở hữu của mình để thực hiện dự án
không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án. Có khả năng huy động vốn
để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và
các tổ chức, cá nhân khác (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị Định
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).
- Nhà đầu tư phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo Điều 18 Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.
- Có cam kết thực hiện xây dựng dự án theo tiến độ không quá 02 năm, nếu
chậm sẽ bị thu hồi đất mà không được bồi thường, hỗ trợ (trừ trường hợp bất khả
kháng theo quy định của pháp luật).
4.4. Mức thù lao dịch vụ đấu giá: Thực hiện theo Thông tư số
45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số
108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính.
4.5. Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và xử lý tiền
đặt trước
- Những người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản
tiền đặt trước. Mức thu tiền đặt trước được xác định trên cơ sở giá khởi điểm của
quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 16
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp.
+ Giá khởi điểm từ 05 tỷ đồng trở xuống: 20% giá khởi điểm.
+ Giá khởi điểm trên 05 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: 15% giá khởi điểm.
+ Giá khởi điểm trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 10% giá khởi điểm.
+ Giá khởi điểm từ trên 100 tỷ đồng: 5% giá khởi điểm.
- Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản riêng của đơn vị thực hiện tổ chức
đấu giá mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt
Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 05 triệu đồng thì tổ chức
tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức tham
gia đấu giá và đơn vị thực hiện bán đấu giá có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt
trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá chỉ được thu tiền đặt trước của tổ chức tham
gia đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ
trường hợp đơn vị thực hiện cuộc đấu giá và tổ chức tham gia đấu giá có thỏa
thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Đơn vị thực hiện cuộc đấu
giá không được sử dụng tiền đặt trước của tổ chức tham gia đấu giá vào bất kỳ
mục đích nào khác.
- Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền trúng đấu giá.
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- Về xử lý tiền đặt trước: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá
tài sản.
4.6. Mức phí tham gia đấu giá: Thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TTBTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.
4.7. Điều kiện tổ chức đấu giá
- Thực hiện theo Điều 55, 56, 57, 58, 59 của Luật Đấu giá năm 2016 và các
quy định pháp luật có liên quan.
- Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1, Điều 118
Luật Đất đai năm 2013 mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một
người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất 02 (hai) lần nhưng không
thành thì Nhà nước thực hiện cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng
đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.
5. Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá
5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.
5.2. Phương thức đấu giá: Áp dụng phương thức trả giá lên theo quy định
tại điểm a khoản 2 Điều 40 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.
Người trả giá cao nhất hoặc cao hơn so với giá khởi điểm là người được mua tài
sản đấu giá.
5.3. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so
với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá bằng phương thức trả giá
lên. Bước giá do đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyết định và thông báo bằng
văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.
6. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá
6.1. Nội dung chi phí thực hiện bán đấu giá
a. Chi phí xác định giá khởi điểm:
- Chi phí khảo sát giá đất.
- Chi phí thuê tổ chức thẩm định giá để xác định giá khởi điểm.
- Chi phí xác định giá đất, xác định lại giá đất.
- Chi phí thẩm định giá đất.
b. Chi phí cho đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất: Là
khoản chi phí dịch vụ mà cơ quan được giao thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
phải trả cho tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp để thực hiện việc tổ chức bán
đấu giá từ thời điểm Hợp đồng bán đấu giá được ký kết, bao gồm: lập hồ sơ đấu
giá cho thuê quyền sử dụng đất, niêm yết, thông báo công khai, nhận hồ sơ đăng
ký tham gia đấu giá, tổ chức xem tài sản và giải đáp thắc mắc liên quan; tổ chức
phiên đấu giá và hoàn thiện hồ sơ kết quả phiên bán đấu giá cho thuê quyền sử
dụng đất.
- Chi phí của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:
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+ Chi phí đo vẽ, phân lô, xác định mốc giới;
+ Chi phí lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất;
+ Chi phí lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục bàn giao đất và các hồ sơ, giấy tờ
có liên quan cho người trúng đấu giá để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất;
+ Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng
đất do cơ quan được giao xử lý việc đấu giá cho thuêquyền sử dụng đất thực hiện.
+ Mức chi cho các khoản chi phí nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều
5 và Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.
6.2. Nguồn kinh phí thực hiện đấu giá: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 và
Điều 4 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.
7. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết
quả đấu giá
7.1. Dự kiến giá trị đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thu được: Khoảng
11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng).
7.2. Đề xuất sử dụng nguồn thu: Nguồn thu được dùng để thanh toán các
khoản chi phí liên quan đến khu đất trên theo quy định tại Điều 7 Thông tư
48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính và nộp ngân sách nhà nước
để quản lý, sử dụng theo quy định sau khi trừ các chi phí thực hiện việc tổ chức
đấu giá.
8. Hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô dự
án, diện tích sử dụng, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án, thời gian tiến độ
thực hiện dự án, nguồn vốn
8.1. Hình thức đầu tư: Nhà Đầu tư thực hiện dự án.
8.2. Mục tiêu đầu tư
- Tạo ra giá trị gia tăng mới thông qua chế biến trái cây bằng phương pháp
hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp và chế biến. Sản phẩm cuối cùng là các
loại trái cây và rau củ được cấp đông như xoài cấp đông (IQF mango), xoài puree
and concentrate, rau củ cấp đông (bắp, khoai và đậu nành), chuối cấp đông (IQF
banana), đu đủ cấp đông…
- Tăng cường tính sản xuất bền vững của vùng nông nghiệp tại Đồng bằng
sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.
- Xây dựng thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế với sản
phẩm đa dạng từ trái cây tươi đến trái cây qua chế biến.
- Tạo thế phát triển ổn định đời sống nông dân, không lo “được mùa mất
giá, được giá thì mất mùa”.
- Nguồn nguyên liệu: Trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
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8.3. Địa điểm xây dựng: Khu đất thuộc thị trấn Thường Thường Tiền,
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
8.4. Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến
trúc, hệ số sử dụng đất
- Quy mô dự án
Stt

Sản phẩm

1
2
3
4

Xoài cấp đông
Chuối cấp đông
Đu đủ cấp đông
Rau củ cấp đông
Các loại trái cây khác
(khóm, chanh, thanh long)
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Số lượng
tấn/giờ
4
4
4
4

Số lượng tấn/ngày Số lượng
(24 giờ)
tấn/năm
96
33.600
96
33.600
96
33.600
96
33.600
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96

33.600

- Diện tích sử dụng đất, các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc, hệ số sử dụng
đất: Theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất dự án Nhà máy chế biến
trái cây được Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt tại Quyết định số 961a/QĐUBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 (kèm theo bản vẽ).
8.5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm
năm mươi tỷ đồng).
8.6. Thời gian thực hiện dự án:
- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC: Từ
quý III năm 2021 đến quý IV năm 2021.
- Xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị từ quý I năm
2022 đến quý II năm 2022.
8.7. Nguồn vốn: Do nhà đầu tư thực hiện.
9. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá chuẩn bị hồ sơ, thủ tục
trước và sau cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Ban quản lý dự án và Phát triển
quỹ đất huyện Hồng Ngự.
10. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Đơn vị được
giao tổ chức thực hiện đấu giá có trách nhiệm lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
thực hiện cuộc đấu giá theo quy định pháp luật.
11. Trách nhiệm và quyền lợi của người trúng đấu giá
11.1. Trách nhiệm
- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất
theo Thông báo của cơ quan thuế và Quy chế đấu giá.
- Liên hệ với Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (đối với tổ chức
trúng đấu giá) hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Huyện (đối với trường
hợp cá nhân trúng đấu giá) để được hướng dẫn ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài
nguyên và Môi trường, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình
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cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế và xin cấp phép xây dựng theo
quy định, sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
- Nộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định của Nhà nước.
- Chấp hành các quyết định xử lý vi phạm khi không thực hiện hoặc thực
hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của pháp luật.
11.2. Quyền lợi
- Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng (nếu có) theo quy định.
- Được hưởng các quyền của tổ chức sử dụng đất theo quy định của Luật
Đất đai năm 2013.
- Được quyền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất và thỏa thuận với các
đơn vị có liên quan để kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu đất để phục vụ cho việc
sử dụng đất.
12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
12.1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
- Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và ký
hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn theo
Điều 33 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện đấu giá đảm bảo đúng các quy định hiện hành của
Nhà nước.
12.2. Tổ chức đấu giá tài sản
- Thực hiện việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo đúng trình tự thủ
tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản, các quy định của pháp luật có liên quan và
hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
- Ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định.
- Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo,
trừ trường hợp bất khả kháng.
- Thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá theo quy định
của Luật Đấu giá tài sản.
- Chuyển toàn bộ hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá đến Ban quản
lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ
chức thẩm định điều kiện thuê đất trước khi tổ chức đấu giá theo quy định.
- Tổ chức cuộc đấu giá và thông báo kết quả bằng văn bản và các hồ sơ có
liên quan đến kết quả đấu giá cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
(không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá) làm cơ sở báo
cáo Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt kết quả đấu giá the quy định.
Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ
chức thực hiện việc đấu giá đúng quy định.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện,
Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực 3, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới
Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn

