
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S&2054/QD-UBND Quáng Trj, ngay,9thang  7  nàm 2020 

QUYET D!NH 
A A A. .. A Ye vice dau gia quyen sir dung dat dçrt 6 nam 2020 doi vo'i cac lo dat 

thuôc các dir an do Trung tam Phát trin qu dt tnh dang quãn Iy 

Uc BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRj 

Can thLut Td chic chInh quyn djaphu'ctng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut Ddt dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013, 

Cán c&Nghj djnh sd 62/2O17/ND-CP ngày 16/5/2017 cia chInhphi quy 
djnh chi tiêt m5t so diêu và bin pháp thi hành Luçt dáu giá tài sOn; 

Thông tu s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài nguyen vO 
MOi trtrOng Quy djnh chi tiêt phtrnng pháp djnh giá dát,xOy dyng, diêu chinh 
bOng giO dat; dinh giO dat cy the và tu vOn xác djnh giO dOt; 

Can cii- Thông hr lien tjch s 14/2015/TTL T-B TNMT-B TP ngày 04/4/2015 
cua BO Tai nguyen va MOz tru'ong - Bó Tu phap quy dinh viêc to chu'c thzcc hién 
dOu giá quyên sz'r dyng dOt dé giao dOt có thu tiên th dyng dOt hoc cho thuê dOt; 

Cän c& Quyé't djnh sd 50/2019/QD-UBND ngày 20/12/2019 v vic ban 
hành quy ché dáu giO quyên s& dyng dOt dé giao dOt có thu tién sfr dyng dat 
hoc cho thuê dOt trên dia bàn tInh QuOng Trj; 

COn cj Quylt dinh s 921/QD-UBND ngày 07/4/2020 cia UBND tinh ye 
viéc phé duyêt Ké hogch th dyng dat nOm 2020 cia thành phO DOng Ha; 

Cán ci Quylt djnh s 1843/QD-UBND ngày 17/7/2020 cza UBNDtinh 
ye vic phê duyt phtroi-zg On dOu giá quyén si dyng dat dç't 6 nOm 2020 dOi vái 
cOc 16 dat thuc các dr an do Trung tOrn Phát triên qu9 dat dang quOn lj; 

Xét d nghj cza GiOrn ddc S& Tài nguyen và Môi tru-àng tgi Ta trInh 
so 2214/TTr-STNMT ngOy 23 tháng 7 nãrn 2020. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Quyt djrth du giá quyn sr diing dt cho 30 lô dAt Trung tam 
Phát triên qu dat tinh dang quãn 1. 

1) Vi trI, din tIch, mllc dIch, hInh thirc và thi hn si'r dung dAt duçic 
quyêt dlnh  dâu giá: 

a) Vj trI các thfra dAt: 

- Dr an Khu do thj Nam Dông Ha giai doan 2: 03 Iô (lô so 523 - Khu K8, 
lô so 532, 533 - Khu K3). 

- Dr an Khu do thj Nam DOng Ha giai doan  3: 25 lô (t1r lô s 935 dn 10 
so 959- Khu Ki 1). 



Noi iii: (n: 
- Nhtr Diêu 3; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
- Lmi: VT, TN. 

Ha S5' Ding 

TM. iJY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 
PHO CHU T!C 

- Dir an Cong viên Fidel thành ph Dông Ha: 02 lô (Lô so 28 - khu OM 5, 
lô so 66- khu OM). 

Tng din tIch các thüa dt: 6.939,4m2. 

b) Mçtc dIch sir diing dt: Dt i do thj (ODT). 

c) HInh thüc giao dt: Giao dt có thu tin scr diing dt. 

d) Thai han  sü d%ing dt: Lâu dài. 

2) Thông tin quy hoach: 

Thrc hin theo dr an dã duçic cp có thârn quyên phê duyt. 

3) Ten, dja chi cüa don vj diroc giao t chüc thirc hin vic du giá tàisân 
trén dat và quyên sir diing dat: Trung tam phát triên qu5 dat tinh, dja chi: So 09 
dtthng Lê Qu Don, phix&ng 1, thành phô Dông Ha, tinh Quãng Tr. 

b) Mic dIch si'r diing dt: Dt a do thj (ODT). 

c) HInh thirc giao dAt: Giao dat có thu tin sr dicing dAt. 

d) Thai han  sr dicing dAt: Lâu dài. 

2) Thông tin quy hoach: 

Thirc hin theo dir an dã diiçic cAp có thâm quyn phê duyt. 

3) Ten, dja chi cüa don vj duçic giao th chirc thirc hin viêc dAu giá tàisãn 
trén dat và quyên sü diing dat: Trung tarn phát triên qu dat tinh, dja chi: So 09 
dithng Lê Qu' Don, phumg 1, thành phô Dông H, tinh Quáng Trj. 

Diu 2. Can clr Quy& dnh dAu giá dã disçic phé duyt, Trung tarn phát 
triên qu9 dat tinh phôi hçip vai Dan vj thiic hin cuc ban dâu giá quyên sr dat va 

các ngành lien quan to chirc ban dâu giá quyén sü diing dat theo ding quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tii ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh Quáng Trj, Giám dc cac SO: Tài nguyen 
và Môi tnthng, Tài chInh, Xây dirng; Cçic truâng CiicThuê tinh; Chü tjch 
UBND thành phô Dông Ha; Giám doe Trung tam Phát triên qu9 dat tinh và các 
to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi bath Quyêt djnh nay. 

Van phông UBND tinh chju trách nhim di.ra Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din tr tinh./. 
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