
UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ti, do - Hinh phüc 

S& 4g/QD-JJBND Quáng Tr/, ngà' tháng nàm 2020 

QUYET DINH 
V vic phê diy toán chi phi quãn 1 và ti chirc du giá quyn sfr diing dt &; 

chi phi quãn 1 và t chá'c du giá quyn sü diing dt cong näm 2020 
cüa Trung tam Phát trin qu5 dt tinh Quãng Trj 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can cz.- Lu2t I'd chec chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015, 

Can ct Thông tu sd 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 cüa Bó Thi chInh vd 
viêc quy dinh khung thI lao d.ich vy dáu giá tài san theo quy djnh tçzi lut dáu giá 
tâi san; 

Can c& Thông tw sd 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 cza Bó Tài chInh v 
vic quy djnh chê d5 tài chInh trong hogt dç5ng dáu giá tài san; 

Xét d nghj cáa Trung tam Phát trin qu9dát tinhtgi Ta trInh sd 470/7Tr-
77'PTQD ngày 25/5/2020 và Biên ban lam vic ye vic thám tra dy toán chi tiêt các 
nhiêm vy thuôc nguôn chi sr nghip ThTMT nám 2020, ngày 2 4/4/2020 giii'a Sà Tài 
nguyen và Mói trwô'ng và Sà Tài chInh. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phé duyt dir toán chi phi quãn 1 và to chcc dâu giá QSD & &, chi 
phI quán 1 các khu dat cong duqc UBND tinh giao và chi phI to chirc dâu giá QSD 
dat cong näm 2020 cüa Trung tam Phát triên qu9 dat tinh, cii the nhi.r sau: 

- Tng dir toán chi phi quãn 1 và t chirc du giá QSD dAt a: 859.650.000 
dông. Trong do: 

+ Chi phi thuê to chüc dâu giá: 700.007.000 dông; 

+ Chi phi phic v11 cong tác quãn 1 và t chüc dAu giá: 159.643.000 dng. 

- Tng dir toán chi phi quán 1 và th chirc dAu giá QSD dAt công: 
357.301.000 dông. Trong do: 

+ Chi phi thuê th chCrc dAu giá: 187.506.000 dng; 

+ Chi phi quán I các khu dAt cong và phiic vi t6 chtrc dAu giá: 169.795.000 
dOng. 

- Ngun kinh hl: kinh phi s1r nghip môi tnrO'ng nàm 2020 cüa S Tài nguyen 
vâ Môi tnrang vâ tiên bàn ho so cho ngi.rai tham gia dâu giá. 

Diu 2. Giao Sâ Tâi chInh hiiang dn thrc hin chi tit Quyt djnh nay. 



TM. uc BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tü ngày k. 

Chánh van phông UBND tinh, Giám d& các Si: Tài chInh, Tài nguyen Va 
Môi tnrông; Giám dôc Kho bac Nba nuóc tinh và Giám doe Trung tam Phát triên 
qu5 dat tinh và thu trithng các &xn vj có lien quan chju trách nhim thi hãnh 
Quyêt djnh nay.11. - 

Nol nhn: 
-NhuDiêu3; 
- Li.ru: VT, TN. 
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