
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        
Số:            /QĐ-UBND Gia Lộc, ngày        tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch: Khu dân cư số 1 
xã Quang Minh, huyện Gia Lộc

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về  

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 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 Công văn số 510/STP-BTTP ngày 02/5/2019 của Sở Tư pháp về việc 
lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc 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 Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 
về phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân 
dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư số 01 xã Quang Minh, huyện Gia 
Lộc (giai đoạn 2, đợt 2).

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 
118/TTr-TCKH ngày 11/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư số 01 xã Quang Minh, huyện 
Gia Lộc (giai đoạn 2, đợt 2), như sau:
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1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 
Hải Dương.

Địa chỉ: Số 7/109 phố Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Giá trị phí dịch vụ của cuộc đấu giá được xác định theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm theo dõi, 
hướng dẫn và triển khai những bước tiếp theo để thực hiện tổ chức cuộc bán đấu 
giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định. 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương có trách nhiệm thương thảo 
hợp đồng và ký kết hợp đồng dịch vụ bán đấu giá quyền sử dụng đất với UBND 
huyện Gia Lộc. Đồng thời, phối hợp UBND xã Quang Minh và các phòng, cơ quan 
liên quan tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính 
- Kế hoạch huyện; Tài nguyên - Môi trường huyện; Tư pháp huyện; Kinh tế - Hạ tầng 
huyện; Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc; Chủ tịch UBND xã Quang 
Minh; các đơn vị, tổ chức có liên quan và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá có tên tại 
Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:       
- Như điều 3;   
- Sở Tư Pháp Hải Dương (đề B/c);
- Sở Tài chính Hải Dương (để B/c);                                                       
- Thường trực Huyện uỷ;
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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