
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TNH NINH BiNH Dc Ip  - Tit' do - Hanh phtic  

So:  3'  /2019/QD-UBND Ninh Blnh, ngày /1 tháng /gnàm 2019 

QUYET JJ4NH 
Ban hành Quy dnh  v du giá quyn sü' ding ilit tie giao dat 

có thu tiên sü diing dat hoc cho thuê dat trên dja bàn tinh Ninh Blnh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BNH 

Can ct' Lut Td cht'c chInh quyên d/a phwo'ng ngày 19/6/2015, 
Can ct' Luçt Dá't dai ngày 29/11/2013; 
Can ci' Lut Dau giá tài san ngày 1 7/11/2016; 
Can cii' Nghj d/nh so' 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cza ChInh pht quy 

dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cia Luát Dat dai, 
Can ct' Nghj djnh sO' 44/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia GhInh phz quy 

d/nh ye giá dat; 
Can cz' Nghf djnh sO' 45/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cza C'hInh phz quy 

djnh ye thu tiên th dyng dát, 
Can ct' Nghf dfnh sO' 46/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cta C'hInh phz quy 

d/nh ye thu tiên thuê dat, thuê mat nzthc, 
än cz' Nghj dinh sO' 01/201 7/ND-CF ngày 06/01/2017 cta C'hInh pht tha dO'i, 

bO sung mt sO ngh/ d.inh quy d.inh chi tiét thi hành Lut Dat dai, 
Can ct Nghf d/nh sO' 123/2017/ND-CF ngày 14/11/2017 cza C7'zInh phi tha 

doi, bO sung mt sO diêu cia các Nghj d/nh quy djnh ye thu tiên th dyng dat, thu 
tiên thuê dat, thuê mat nzthc; 

Can ci' Thong ttc lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNMT-BTF ngày 04/4/2015 
cia Bó tru'ó'ng Bó Tài nguyen và MOi tru'Jng và Bó trztO'ng Bi5 Tu' pháp quy d/nh 
viêc tO ch&c thu'c hin ddu giá quyên st't' dyng dat dê giao dat cO thu tién th dyng 
dat hoác cho thuê dát, 

Cän cz'' Thông tu' 5 48/2 01 7/TT-BTC ngày 15/5/2017 cia Bç5 tru'O'ng B3 Tài 
chInh quy djnh ché dç5 tài chInh trong hogt dng dáu giá tài san; 

Theo de nghj cia Giám dO'c SO' Tài nguyen và Môi tru'àng tçii TO' trInh sd 
200/TTr-STNMT ngày 19/7/2018. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh v du giá quyn 
s1r dirng dt d giao dt có thu tin sü' ding dt hoc cho thuê dt trên dja bàn 
tinh Ninh BInh". 
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Diu 2. Hiêu lire thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tü ngày 30 tháng 10 näm 2019. 

Diu 3. Trách nhiêm thi hành 

Chánh VAn phông U' ban nhân dan tinh, Giám dc các S: Tâi nguyen và 
Môi trithng, Tâi chInh, Tu pháp, Xây dirng, K hoch và Dâu tu; Giám doe Kho 
bac Nhà rnthc tinh, Cic truâng Cic Thu tinh; Chü tjch U ban nhân dan các 
huyn, thành ph và t chirc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hânh 
Quyt djnh này./._ 

Noi nhIn: 
- Nhu Diêu 3; 
- Bô Tài chInh; 
- Bô Tài nguyen và Môi tru'mg; 
- Cpc Kiêrn tra van bàn Bô Tu pháp; 
- Thuông trirrc Tinh Uy NB; 
- ThuOiig trirc HDND tinh NB; 
- Doàn dai biêu Quôc hôi tinh NB; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh NB; 
- Website ChInh phü; 
- Chü tjch, các Phó Chi tjch UBND tinh; 
- Cong báo tinh Ninh BInh; 
- Cong thông tin din ti'r tinh Ninh BInh; 
- Lu'u: VT, VP3, 5 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

Nguyn Ngçc Th,ch 

2 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

QUY D!NH 
a a A 9 A A t A 9 

Ve dau gia quyen su' diing dat de giao dat Co thu tien su' dyng dat 

hoàc cho thuê dat trên dia bàn tinh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh so' 51  /2019/QD- UBND ngày /1 / /'/2O19 

cia Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh) 

Chu'o'ng I 

NHfYNG QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy djnh nay quy djnh mt s ni dung v du giá quyn sir d%rng dt d giao 
dt có thu tin sir diing dat hoc cho thuê dat theo Khoãn 1 Diêu 118 ci1a Lut Dat 
dai nàm 2013 (g9i chung là dâu giá quyên sü' dçing dat) trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diêu 2. Dôi tffqng áp dyng 
Quy djnh nay áp dung di v61 Ca quan quãn 1 Nhà nrnc; ca quan có chüc 

näng quàn 1 v dt dai, ban du giá tài san, thu tiên sir diing dat và tiên thuê dat; 
dan vj t chirc thrc hin vic du giá quyên sir diing dat; Hi dông dâu giá quyên 
sir diing dat; ti chirc du giá tài san và các to chirc, Ca nhân khác có lien quan den 
vic du giá quyn sir ding dt. 

Diu 3. Ngtrô'i dtrqC tham gia du giá quyên sfr duing dat 

1. Ngithi dugc tham gia du giá quyn si:r diing dt gm: To chüc kinh tê, 
ngui Vit Nam djnh cu a nu'âc ngoài, doanh nghip có von dan tu nLrâc ngoài, to 
chüc si.r nghip cOng 1p t11 chü tài chInh, h gia dInh, Ca nhân thuc truang hcip 
duoc Nba nuOc giao dt có thu tin sr diing dt, cho thuê dt theo quy djnh tui 
Diêu 55 và Diêu 56 cüa Luât Dat dai näm 2013 và có dü diêu kin dãng k tham 
gia theo quy djnh ti Diêu 4 Quy dnh nay. 

2. DM vai tru'ang hap du giá quyn si:r diing dt d thirc hin các dçr an kinh 
doanh bat dng san: Nguôi tham gia dâu giá quyên sir dçing dat là doanh nghip 
hoäc hap tác xA có vn pháp djnh dang k kinh doanh bt dng san theo quy djnh 
ca pháp 1i4t. 

Biêu 4. Diêu kin dtrQ'C däng k tham gia dãu giä quyn sü' dyng dat 
Nguô'i duçic tham gia du giá quyn sir dçtng dt quy djnh tti Diu 3 cüa 

Quy djnh nay du'gc dang k tham gia dâu giá khi có dü các diu kin sau: 
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1. Thuc di tuçYng duçc Nba nuc giao d.t, cho thuê dt theo quy djnh ti 

Diu 55 và Diu 56 cüa Lut Dat dai näm 2013 và không thuc mt trong nhU'ng 
trung hcp quy djnh tai  Diêu 5 Quy dnh nay; 

2. Tnthng hçip du giá quyn sir diing dt d thirc hin dir an du tu phâi có 
các diu kin sau day: 

a) Co näng lirc tâi chInh d bâo dam vic si:r dçng dt theo tin d cüa dir an 
du tu theo Khoán 2 Diu 14 Nghj dnh so 43/2014/ND-CP ngây 15/5/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai. 

b) K qu5 theo quy djnh cüa pháp 1ut v du tu và quy djnh cUa Uy ban 
nhân dan tinh Ninh BInh; 

c) Không vi phm quy djnh ca pháp !ut v dt dai di vâi trithng hçip dang 
sir dung dt do Nhà nuc giao dt, cho thuê dt d thirc hin dr an dâu tu khác. 

Diu 5. Ngtrôi không Iu'qc tham giá dãu giá quyên sfr diing dt 

Nhng nguài không du'çic tham gia du giá quyn sir diing dt quy dnh tai 
Khoân 4 Diu 38 Lut dâu giá tãi san ngày 17/11/2016. 

Diu 6. Qu5 dt thrçrc sfr dung d au giá quyn sü' dung dt 

Qu dt duçc sir diing d du giá quyn str diing dt theo quy djnh tai  Diêu 
4 Thông tu lien tjch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngây 04/4/20 15 cüa B 
tru'ing B Tài nguyen và Môi trung, B trung B Ti.r pháp quy djnh vic to 
chrc thirc hin du giá quyn si.'r diving dt d giao dat có thu tiên sà dçing dat hoc 
cho thuê 

Diu 7. Diêu kin dé to chfrc thyc hin dãu giá quyên sfr dting dat 

1. Các thüa dt duc t chirc ban du giá quyn sr diing dt phãi bão dam 
nhImg diêu kin quy djnh tai  Khoán 1 Diêu 119 Lut Dt dai näm 2013. 

2. DM vOi dt sir ding vào miic dIch xây dçrng nhâ d ban hotc cho thuê; 
dat dâu tu xây drng ha tang de chuyn nhuqng hoc cho thuê; dat lam mt bang 
san xuat kinh doanh; dat sr diing vâo miic dIch thirc hin dir an san xu.t nOng 
nghip, lam nghip, nuOi trOng thüy san, lam muôi phâi hoân thành xong cong tác 
giai phóng rnt bang; có quy hoich chi tit dugc cp có thm quyn phê duyt 
(trong do xác dnh rO chrc näng str diing dat, mt d xay dirng, h so s1r dyng dat, 
yêu câu ye kiên trac, cãnh quan và các thông so k thut ha tang khác). 

3. Di vói trung hcip du giá quyn sir dung dt cho h gia dInh, cá nhan, 
thra dat (lo dat) co s ha tang k thut phãi dugc du tu xay di.rng theo dir an dâu 
tu (hoc báo cáo kinh te k' thut) duc cap có thm quyn phê duyt truc khi tO 
chirc dau giá quyên sir diing dat. Dôi vi các khu dt nhô lê, xen ket nu tn dung 
duc ha tang k thut hin có (h tang k thut phái dam báo dü diu kin dé & cüa 
nguYi dan) thI không phãi dâu tu xay dirng h tng k thut nhung phái nêu ci th 
trong phuo'ng an dau giá quyên si'r dung dat. 

4 



Chu'ong II 

TO CHI1JC DAU GIA QUYEN StY DUNG  DAT 

Diu 8. Lp vã phê duyt phu'o'ng an du giá quyn sir dçing dt 

1. Can c1r k hoch sr diing dt cp huyn hang näm dA duçic phê duyt và 
dê xuât cüa các dan vj v vic d.0 giá quyn sir diing dat, ca quan tài nguyen và 
rnôi tri.thng báo cáo Uy ban nhân dan ci1ng cp chi do các dan vj dang duçic giao 
quán 1 qu5 dat ltp phuang an dâu giá quyn si:r dçtng dat, gi:ri ca quan Tài nguyen 
và Môi truông cüng cp d thm djnh, trInh Uy ban nhân dan cüng cap phê duyt. 

2. Phuang an du giá quyn sir diing dt bao gm nhng ni dung chInh 
sau day: 

a) Danh mvc  1oti dt, vj trI, din tich và ht t.ng k5 thut, tài san gn 1in vi 
các thra dt dâu giá (nu có); 

b) Muc dIch, hInh thtrc (giao dt hoc cho thuê dt), thôi hn sir diing cüa 
cac thi:ra dat khi du giá quyn sir diing dt; 

c) Dir kin thi gian t chirc th?c hin dâu giá; 

d) Di tung vâ diu kin duqc tharn gia du giá; müc phi tham gia du giá 
và khoán tiên dt trtrc phái np khi tham gia du giá; 

d) HInh thrc du giá duçic áp dung khi thirc hin cuc ban du giá; 

e) Kinh phi, ngun chi phi t chirc thirc hin vic du giá; 

g) Di,r kin giá trj thu duçc và d xu.t vic sr digig ngun thu tr kêt qua 
dâu giá; 

h) Phuang thirc li.ra chn to chirc dâu giá tâi san; 

i) D xut dan vj dugc giao t chüc thirc hin vic dau giá quyên sir diing dat. 

k) Thi hn np tin tráng du giá. 

3. Thm quyn phê duyt phuang an du giá quyên sir diing dat. 

a) Uy ban nhân dan tinh quyt djnh phê duyt phuang an du giá quyn sir 
diing dt di vri các trtthng hçp quy djnh tti khoàn 1 Diu 59 Lut Dat dai nàm 
2013. 

b) Uy ban nhân dan cp huyn quyt djnh phê duyt phiiang an du giá 
quyn sir dung dt di vâi trinmg hcp quy djnh ti khoãn 2 Dieu 59 LuQtt Dat dai 
näm 2013. 

c) Uy ban nhân dan cp xâ quyt djnh phê duyt phuang an du giá quyên 
sir diing dat thuê thuc qu5 dat nông nghip sir ding vào mic dich cong ich cho 
các h gia dInh, cá nhân tai  dja phuang d san xuat nOng nghip, lam nghip, nuôi 
trOng thiry san, lam muOi. 

Diu 9. Quyt djnh aau giá quyên sir ding dt 

1. Can cir phuang an du giá quyn sir diing dt dâ duqc phê duyt, dan vj 
duçcc giao to chirc thrc hin vic dau giá quyn sir dvng  dt có trách nhim chun 
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b h sa cüa các thira dt du giá g1ri Ca quan Tái nguyen và Môi trithng cüng cap 
d thm djnh, trInh 1Jy ban nhân dan cllng cap phê duyt. Thành phân ho sci thira 
dt du giá theo quy djnh tai  Khoân 2 Diêu 7 Thông tu lien tjch so 14/2015/TTLT-
BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 cüa B truOng B Tài nguyen và MOi truàng, B 
truông B Tu pháp. 

2. Quyt djnh du giá quyn sir dçing dt phãi duqc th hin bang vAn ban 
vói nhüng ni dung chInh nhu sau: 

a) CAn ccr pháp 1 d ban hành quyt djnh; 

b) Danh muc, vj trI, dién tIch thü'a dt, h tng k' thut, tâi sAn gAn lien vi 
thüa dAt (nu co), imic dIch, hInh thüc vA thai han  sir dicing dat duçc quyêt djnh dâu 
giA quyên sir diving dat; 

c) Các thông tin v quy hoach, k hoach sr dung dAt, quy hoach xây dçrng 
chi tit dA duçc ca quan NhA nuOc có thâm quyên phê duyt và các quy djnh khác 
có lien quan dn vic quAn 1, sir ding thira dat duçic quyet djnh dâu giá quyên sr 
diing dAt; 

d) Ten, dja chi cüa dan vj dugc giao t chirc thirc hin vic dAu giá quyên si:r 
dung thira dat. 

3. ThAm quyn quyt dnh dAu giá quyn st'r diing dAt: 

Uy ban nhân dan cAp có thrn quyn phê duyt phuang An dAu giá quyn sü' 
dng dAt quyt djnh dAu giá quyn sir ding dat các trung hcrp quy djnh tai  khoAn 
3 Diêu 8 Quy djnh nAy. 

JJiêu 10. XAc d1nh vã phê duyt giá kh&i dim d dãu giá quyn sfr 
dting dat 

1. CAn ctr quyt djnh dAu giá quyn sir ditng dAt, dan v t chCrc thrc hin vic 
dâu giA quyên sir diving dat có vAn bàn d nghj xác dnh giA khâi dim giri Sâ TAi 
nguyen và Môi trung, S TAi chInh d to chiLrc thirc hin vic xAc djnh giá khi 
dim cüa thira dAt dAu giá (gm giá dAt, ha tAng k5' thut, tAi sAn gAn 1in vâi dAt nu 
co) theo quy djnh cüa pháp 1ut, trInh UBND tinh phe duyt. 

2. Xác djnh giá khài dim d dAu giá quyn s1r diing dAt thirc hin theo Diu 
2,Dieu 3 Nghj djnh so 123/2017/ND-CP ngày 14/11/2017 cüa ChInh phü s1ra di, 
bO sung mt sO diêu cüa cAc Nghj djnh quy djnh v thu tin sir dung dAt, thu tin 
thue dat, thuê mt ntróc: Dôi vâi thira dAt hoc khu dAt Co giá trj (tInh theo giá dat 
trong BAng giA dat) tr 20 t' dOng tr len, giá dat cii th do Si Tài nguyen vA MOi 
trung xAc djnh, chuyên cho Hi dOng thâm djnh giá dAt cüa tinh do S Tài chInh 
lAm thung trirc hi dOng to chic thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan cAp tinh phe 
duyt. DOi vi thira dat hoc khu dat có giá trj (tInh theo giá dAt trong BAng giá dAt) 
duOi 20 t' dông, cAn cü ho sa xAc djnh giá khi diem do S Tài nguyen vA Môi 
truOng chuyen den, Sâ Tài chinh xác djnh giá khi dim trinh co quan nhà nithc có 
thârn quyen phe duyt theo quy djnh. 
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3. H so trInh phé duyt giá khôi dim cüa thii'ra dt hoc khu dt dtu giá 
theo quy djnh ti Khoân 2 Diu 9 Thông ttr lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNMT-
BTP ngày 04/4/2015 cüa Bô trueing B Tài nguyen và Môi trung, B trithng B 
Tu pháp. 

4. TrInh tir, thu tiic xác djnh 1i giá khi dim du giá quyn s1r dyng dAt 
thirc hin nhi.i quy djnh di vói vic xác djnh giá kh&i diem lan dâu. 

Diêu 11. Don v  t chfrc thuc hin vic dAu giá quyn si'r diing dAt vã 
don vi thiuc hin cuc dAu giá quyên sfr diing dat 

1. Don vi t chirc thrc hin vic dAu giá quyn sir dung dat: 

a) Cp tinh: Trung tam Phát trin qu' dAt tinh tr1rc thuc So' Tài nguyen và 
Môi truo'ng. 

b) Cp huyn: Trung tam Phát trin qu9 dAt cp huyn hoc UBNID cp 
huyn di vó'i noi chi.ra thành 1p Trung tam Phát trin qu5' dat. 

2. Don vj thirc hin cuc dAu giá quyn sir ding dtt: 

a) Trung tam djch vii dAu giá tài san trirc thuc So' Tu pháp hotc doanh 
nghiêp dâu giá tài san duçc thành 1p theo quy djnh ti Diêu 23 Lut Dâu giá tài 
san 2016 (ducc gi là t chüc dAu giá tài san). 

b) Hi dng dAu giá quyn sr dng dAt trong triro'ng hcrp không hra ch9n 
duoc t chtrc dAu giá hoc pháp 1ut có quy dnh v thành 1p Hi dng dâu giá 
quyên sir diing dAt. 

c) Nguyen tc hoat dng; quyn và nghia vii cüa Hi dng; nhim vii và 
quyên hin cüa Chñ tjch, thành viên Hi dng dâu giá quyên s1r dçing dat thirc hin 
theo quy djnh ti Diêu 61, 62, 63 Lut Du giá tài san nàm 2016. 

Diu 12. Lira chQn và k hçrp dông dlch  vi,i dâu giá quyên sfr diing dAt 

1. Don vj t chuc thirc hin vic dAu giá quyn sir ditng dat hra ch9n to chuc 
dâu giá tâi san gôm Trung tam djch vi dâu giá tài san trirc thuc So' Tu pháp hoc 
doanh nghip dâu giá tài san. Tiêu chI 1ira ch9n thirc hin theo quy djnh ti Diêu 
56 Luat  Dâu giá tài san nàm 2016. 

2. Hç'p dng djch vi dAu giá quyn 5ir ding dAt phãi du'çic k két giQa don vj 
to chüc thirc hin vic dâu dâu giá quyên s1r diing dat vói to chuc dâu giá tâi san. 
Ni dung c1ia hçip dông djch vii dAu giá quyn sü' ding dAt thrc hin theo quy djnh 
ti Khoán 1 Diêu 33 Lu.t Dâu giá tài san nãm 2016. 

3. Don phuung chm düt thirc hin hçp dng dich vi dAu giá tài san, buy bO 
hçip dông dich v11 dâu giá tài san thirc hin theo quy djnh tai  Khoán 5, Khoàn 6 Diêu 
33 LutDâugiátài san nãm 2016. 

Diêu 13. Niêm yt, thông báo cong khai vic dãu giá quyên sir ding dat 
1. Niêrn yet vic dâu giá quyên s1r diing dAt dam bâo theo quy djnh t?i Diu 

35 Lut Dâu giá tài san näm 2016. 

2. Thông báo cong khai vic dâu giá quyn sir diing dAt: 
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T chirc du giá tài san phái thông báo cong khai It nht hai 1n trén báo in 
hoc báo hInh cüa tinh Ninh BInh và trang thông tin din tir chuyên ngành ye dâu 
giá tài san, mi 1n thông báo cong khai cách nhau It nhât 02 ngày lam vic. Thai 
gian thông báo cong khai lan thir hal It nhât là 15 ngày truOc ngày m cuc dâu 
giá. Ni dung Vic thông báo cong khai dâu giá quyên sr diing dat thirc hin theo 
quy djnh ti Khoãn 4 Diu 57 Lut Du giá tài san nàm 2016. 

lJiêu 14. Tiên dat tru'óc và xu 1 tiên dat tru'óc 

Ngu'ñ duçc tham gia du giá quyn si:r diing dt phái np h so däng k 
tham gia du giá quyên sir diing dat và khoàn tiên dt trithc cho to chüc dâu giá tài 
san theo thyi hn dã duqc niêm yet Cong khai vic dâu giá quyên s1r ding dat. Tiên 
dt truâc và xir l tiên dt trrnfc thrc hin theo quy djnh ti Diêu 39 Lut Dâu giá 
tài san nàm 2016. 

Diu 15. HInh thfrc du giá, phu'o'ng thtic dãu giá, buóc giá và trInh tçr 
tin hành cuc cIu giá, chi phi t chñ'c thyc hin dãu giá 

1. HInh thirc du giá, phucmg thrc du giá: Theo quy djnh tai  Diêu 40 Lut 
Dâu giá tài san nàm 2016 và cii the duic quy djnh ti phucing an dâu giá, quy ché 
du giá. 

2. Buc giá: Buâc giá là mirc chênh 1ch tôi thiu cüa lan trà giá sau so vth 
l.n trã giá truc 1in k trong trung hçip dAu giá theo phuong thrc trã giá len. BuOc 
giá do don vi th chi'rc thirc hin vic du giá quyt djnh và thông báo bang van bàn 
cho to cht'rc dâu giá tài san dôi vi tmg cuc dâu giá. 

3. TrInh t1r tin hành cuc du giá: Duçc thrc hin theo quy djnh ti Chuong 
III, Lut Dâu giá tài san näm 2016. 

4. Chi phi t chirc thirc hin du giá quyn sü dung dt: 

a) Nguôn kinh phi darn bào cho hot dng du giá quyn s1r dung dat: gm dir 
toán ngân sách Nba nrnic giao cho co quan duc giao thirc hin xác djnh giá khii 
diem hotc du'cc giao xir 1 vic du giá quyn str diing dt; tin ban h so cho nguô'i 
tham gia dâu giá quyen str diing dat; tin dt trithc cüa ngiRxi tham gia du giá khOng 
duçic nhn 1ti theo quy dnh tai  Khoan 6 Diêu 39 Lust  Du giá tài san näm 2016; các 
nguOn kinh phi hcip l khác theo quy djnh ciLia pháp 1ut. 

b) Quan l, sü dçrng ngun kinh phi darn bào cho hot dng du giá quyên siLr 
diing dat thirc hin theo quy djnh ti Diêu 4 Thông tu sO 48/2017/TT-BTC ngày 
15/5/2017 ciLia B trung B Tài chInh quy djnh ch d tài chInh trong hot dng 
dâu giá tai san. 

c) Nôi dung và miLrc chi cho hot dng du giá quyn siLi diing dt thirc hin 
theo quy djnh t?i  Diêu 5, Dieu 6 ThOng tu' s 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/20 17 ciLia 
B tru'ng B Tãi chInh quy djnh ché d tài chInh trong hot dng du giá tài san. 

Diêu 16. Giám sat thrc hin cuc du giá quyn sir dyng dt 
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1. T chirc du giá tài san có trách nhim thirc hin cuc du giá quyn sir 
diing dat ding vi trInh ti.r, thu t1ic quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu giá tài san vã ni 
dung ci th tii hcrp dng thuê thirc hin cuc dâu giá quyên si:r dirng dat. 

2. Dan vj t chirc thirc hin vic du giá quyn st'r ding dat có trách nhim 
ci.r dai  din tham dir, giám sat vic thirc hin cuc dâu giá quyên sü ding dat và 
phi hçip vói t chi.rc du giá tài san m?i dai  din Si Tài nguyen Va môi trumg, S 
Tài chInh, S Tu pháp, chInh quyên dja phucing nai có dat ban dâu giá ci.1ng tham 
gia giám sat. Thy tilrng trumg hçip cii the rnO'i them di din Ca quan, to chüc, Ca 
nhan khac có lien quan den tham dçr, giárn sat thixc hin cuc dâu giá quyên sir 
ding d1t. 

Diêu 17. Phê duyt kt qua dilu giá quyên sfr diing dat 

1. Trong thi han  03 ngày lam vic kê tr ngày kêt thüc cuc dâu giá quyên 
si.r ding dat, to chirc d.0 giá tài san hoc Hi dông dâu giá chuyên kêt qua dâu giá 
tâi san, biên ban du giá, danh sách ngithi trüng dâu giá cho don vj to chirc thirc 
hin vic dâu giá quyn sir dirng dat dê phê duyt kêt qua dâu giá. 

2. TrInh tçi', thu titc trInh ban hành quyt djnh cong nhn kt qua tr11ng du 
giá quyn sir diing dt theo quy djnh tti Khoân 1 Diêu 12 Thông tu lien tjch so 
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/20 15 cüa B trithng B Tài nguyen vâ 
MOi tru?mg, Bô truông B Tu pháp. 

3. H so trInh ban hành quyt djnh cong nhn kt qua tri1ng du giá quyên 
sü dçing dat theo quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 12 Thông tu lien tjch so 
14/2015/TTLT-BTNIMT-BTP ngày 04/4/20 15 cüa B tru&ng Bô Tài nguyen và 
Môi trueing, B truâng B Tu' pháp. 

4. Uy ban nhân dan cp có thAm quyn k ban hành Quyêt djnh cong nhn 
ket qua trung dâu giá quyên sir diing dt bao gm các ni dung sau: 

a) Can cü pháp 1 d ban hành quyt djnh; 

b) Vj trI, din tIch, mc dIch, hInh thuc, thai han  sü dçmg dt vâ ha t.ng k 
thut, tai san gAn 1in yâj thü'a dt (nu có); 

c) Ten, dja chi cüa ngu1i trung du giá quyên 5ir dçing dt; 

d) S tin tri1ng du giá quyn sir dung dt va ha thng k' thut, tài san g.n 1in 
vi dat (nêu có); phuang thic, dja diem, thai gian phái np tien tning dâu giá; 

d) Don vj thirc hin k hp dng thuê dt và cp Giy chimg nhn quyn sir 
dung dat, quyen s hQu nha và tai san khác gn lin vâi dt trüng du gia; 

e) Trách nhim cüa các Ca quan, don vj có lien quan. 

5. Quyt djnh cong nhn kt qua trüng d.0 giá quyn sfr diing dt duc glri 
cho co quan Tâi nguyen và MOi truô'ng, don vj to chirc thirc hin vic dau giá 
quyén sr diing dat, ca quan Thuë, S Ti.r pháp và ngui dã trung dâu giá quyên sir 
dçing dat. 

Diêu 18. Np tiên sñ' ding dit, tiên thuê dat sau khi trtIng dau giá 
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1. TrInh tu, thu tiic thirc hin thông báo np tin sir dirng dt hoc tiên thuê dat 
theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diêu 13 Thông tu lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNIV1T-
BTP ngây 04/4/2015 cüa Bô tru&ng B Tâi nguyen vâ Môi trung, B trithng B 
Tu pháp. 

2. Thông báo np tin sir diing dt hoc tin thuê dt bao gôm các ni dung sau: 

a) S tin sir diving dt hoc tin thuê dt phâi np vâ phucing thirc, dja dim, 
thai gian phái np theo ket qua trüng dâu giá dã dugc Uy ban nhân dan cap có 
thâm quyên quyêt dnh cong nhn; 

b) Ten, dja chi Va s tài khoàn tai  Kho bc nba nuâc d np tin si'r dçing dt 
ho.c tiên thuê dat trüng dâu giá; 

c) Thai h?n  yêu cu np tin si1r diing dt hoc tin thuê dt trüng dâu giá; 

d) Thai hn chuyn giao chüng tr dã np tin sfr diing dt hoc tin thuê dt 
trüng dâu giá cho co quan tài nguyen và môi truông. 

3. Thii hn np tin trüng du giá: theo dung quy djnh hin hành và phuong 
an dâu giá dà ducc cap thâm quyên phé duyt. 

4. Nguñ trüng dâu giá quyên sir diing dat có trách nhim np tiên sir dung 
dat hotc tiên thuê dat vâo Kho bac  nhà nuâc theo diing quy dnh và chuyên chimg 
tü dã np tiên cho Co quan tài nguyen và môi truông dê lam thU tiic k hçip dông 
thuê dat, cap Giây chUng nhn quyên si:r diving dat, quyên sâ hUu nba và tài san 
khác gän lien vi dat theo quy djnh. 

Diu 19. Cip giy chü'ng nhn quyn sir ding dat, giao dat trên thyc dja 
cho nguôi truing dâu giá 

1. Can cU quyt djnh phê duyt kt qua trUng du giá cUa ca quan cóthâm 
quyên, chrng tr np dU tiên trUng dau giá quyên sU dçing dat, quyên thuê dat cUa 
ngu?ii trUng dau giá bao gôrn cã tiên chm np (nêu co), co quan Tài nguyen và 
Môi truè'ng thirc hin cap giây chUng nhn, k hçip dông thuê dat dôi vth truè'ng 
hop thuê dat. 

2. Thm quyn, trInh tir, thu tiic cp giy chU'ng nhn quyn sU ding dt 
thixc hin theo quy djnh. 

3. TrInh tir, thU tc t1c hin bàn giao dt trên thirc dja và trao Giây chirng 
nhn quyên sU dirng dat, quyên s hU'u nhà và tài san khác gàn lien vth dat theo quy 
djnh tai  Khoàn 2 Diêu 14 Thông tu lien tjch so 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 
04/4/2015 cUa B trithng B Tài nguyen và Môi trung, Bô truông B Tu pháp. 

Diu 20. HUy kt qua dãu giá quyn sir dting dat, quyêt d!nh  cong nhn 
kêt qua trüng dãu giá quyên sir diing dat 

1. Vic buy k& qua du giá quyn sU diing dt thirc hin theo quy djnh tai 
Diêu 72 Lut Dâu giá tài san näm 2016. 

2. Trung hap hUy quyt djnh cong nhn kt qua du giá quyn sU dng dat: 
Ngithi trUng dâu giá không thrc hin dUng nghia vi tài chInh theo quy djnh. 

3. Truô'ng hap vi phtm quy djnh ti Khoân 2 Diu nay thI don vj t chUc 
thirc hin dâu giá quyen sU dçtng dat báo CáO CO quan có thâm quyên hUy quyêt 
djnh cOng nhn kêt qua trUng dâu giá quyên sU dçing dat. 
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Chu'ong III 

TO CHOC THC HIN 

Diu 21. Trách nhim cüa các co' quan quãn 1 nhà nu'&c cap flnh 

1. SiTupháp: 

a) Chü trI, phM hçip vth các ca quan, dan vj có lien quan hurng dan, kim 
tra, thanh tra viêc tt chiirc thrc hiên vic du giá quyên sir diing dat; báo cáo ket 
qua thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut; xr 1 và dê xuât xir 12  các trLrng hçip vi 
phm quy djnh v du giá quyn sir diing dt theo thm quyên; 

b) Huing dn dan vj duc giao nhim vi du giá lira ch9n t chirc du giá 
tài san và du giá viên diu hành cuc du giá quyn sir diing dat; 

c) Ph&i hcip kim tra, giám sat vic t chirc phiên du giá; 

d) Thông báo danh sách các t chCrc du giá tài san trên dja bàn tinh theo 
quy djnh. 

2. S Tài nguyen và Môi trung: 

a) Xác djnh giá khi dim d du giá quyn sir diing dt di vó'i thüa dat 
hoc khu dat du giá có giá tr (tInh theo giá dt trong Bang giá dat) tü 20 t' dông 
trâ len, gcri Hi dng thm djnh giá dAt d thAm djnh tri.rc khi trInh Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt; tip nhn h so d nghj xác djnh giá khi diem dê dâu giá 
quyên s1r diing dat di vói thira dat hoc khu dAt có giá trj (tInh theo giá dat trong 
Bang giá dAt) du'âi 20 t' chuyn sang Si Tài chInh d xác djnh giá khi diem dâu 
giá quyên sü' dung dAt, trInh UBND tinh theo quy djnh. 

b) To chi.rc thrn djnh phucing an dAu giá, quyt djnh dAu giá quyn sr diing 
dat, kt qua triing dAu giá trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt (di vâi các trumg 
hçp thuc thâm quyên quyêt djnh dâu giá cüa Uy ban nhân dan tinh). 

c) Theo thAm quyn duçc phân cAp, có trách nhim bàn giao dat trên thirc 
dja, 1p ho so dat, cap hoic trInh co quan Nhà nithc có thAm quyn cAp GiAy chirng 
nhân quyên s1r diing dat cho ngixi trüng dâu giá quyên sr dung dat theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

d) Tham gia giám sat các cuc dAu giá quyn si.'r diing dAt theo quy djnh. 

3. S Tài chInh: 

a) Là co quan Thuông trirc cüa Hi dng thAm djnh giá dAt tinh, có trách 
nhim phôi hçip thâm djnh phuang an giá dat ci th theo dung trInh tçr, thu tiic và 
thñ gian quy djnh cüa Hi dông. 

b) Xác dnh giá khi dim d dAu giá quyn sr ding dAt di vói khu dAt dAu 
giá có giá tn (tInh theo giá dAt trong Bang giá dAt) dithi 20 t' dng, trInh Uy ban 
nhân dan tinh phe duyt và tham gia giám sat các cuc dâu giá quyen sir diing dat; 

c) Phôi hçip vi Ciic Thug tinh theo dOi, don dc vic thu np tin dAu giá 
quyen sü diing dat vào ngân sách Nhà nithc theo quy djnh cüa pháp 1ut, dé xuAt 
xlr 1 các trung hçp vi phm quy djnh v np tin sü ding dAt. 
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d) Hung dn, kiêm tra Uy ban nhân dan cp huyn, dcin vi, t chic có lien 
quan quãn l', si.r ding tin thu ti1r du giá quyn si1 ding dat theo dung quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

4. C quan thu: 

a) Hung dn nguii trüng du giá ké khai và np tin sr dyng dt hoc tin 
thuê dat, các khoãn tài chInh có lien quan phãi np vào ngân sách nhâ nuâc theo 
k& qua trüng du giá dã duçc cap có thâm quyên phé duyt; 

b) Kirn tra, don dc, tng hçp vic thu tin sir dçtng dt hoc thuê dt theo 
ket qua trüng dâu giá, dê xuât xu 1 các trung hçp vi phtm quy djnh ye dâu giá 
quyên str dung dat theo thâm quyên. 

Diêu 22. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cap huyn 

1. Lp k hoach  sr diing dt hang nàrn trInh thm dnh, phê duyt theo quy djnh. 

2. Phê duyêt phu'ang an dâu giá và cong nhn kêt qua tn1ng du giá di vád các 
trung hçp thuc thm quyn quyt djnh du giá cüa Uy ban nhân dan cap huyn; 
phôi hçrp vi don vj thixc hin cuc ban dâu giá quyên sr diing dat xây dimg Quy 
chê dâu theo dam bão theo quy dnh. 

3. Co trách nhim g11i quy& djnh cOng nhn kt qua trüng d.0 giá di vOi 
các trumg hqp thuc thm quyn quyt djnh ye UBNID tinh, Si Tài nguyen và 
Môi trumg, S Tài chInh, Si Tu pháp sau khi phê duyt. DOng thai, djnh k5' hang 
qu,2 tng hçip, báo cáo tmnh hInh t chü'c du giá quyên sir diing dat t?i  dja phuong 
gui ye UBND tinh, S Tài nguyen và Môi trung, S Tài chInh, S Tu pháp. 

4. Chi dto Uy ban nhân dan cp xã: 

a) PhM hçip vii t chuc du giá tài san niêm y& vic du giá quyn su diing 
dt di v1i khu dt, thua dt dtrçc du giá ti dja dim t chuc cuc dâu giá và ti 
try s Uy ban nhan dan cp xä noi có khu dat, thua dt dugc du giá; thông báo 
cong khai trên phuong tin thông tin di chung cüa xã, phithng, thj trân ye vic dâu 
giá quyên sü dyng dat dôi vii khu dat, thua dat duçc dâu giá. 

b) Phi hçp vci cc quan Nhà nuc có thm quyn thrc hin vic do dyc, xác 
dinh vj trI, kIch thuc, din tIch, môc giui cüa khu dat, thua dat trên dja bàn xà, 
phuông, thj tran dugc dâu giá; to chüc thixc hin Cong tác bôi thung, giâi phóng 
mt bang; thirc hin vic bàn giao dt trên thirc dja, 1p ho so cap Giay chung nhn 
quyn su dyng dt cho ngui trüng du giá theo quy djnh cüa pháp 1ut iv dat dai. 

c) T chuc thirc hiên vic du giá quyn su dçtng dt theo quy djnh dôi yyj 
qu dat nông nghip su dyng yào miic dIch cong Ich cüa xà, phung, th trân de 
san xut nOng nghip, nuOi trOng thüy san. 

Diêu 23. Trách nhim cüa Trung tam Phát triên qu dat tinh 
1. Lp phu'ong an du giá quyn sü diing dt, Quyt djnh dâu giá trInh cap 

có thâm quyn thm dnh yà phê duyt. 
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2. D nghj xác dnh giá khi dim g11i S Tâi nguyen và Môi tnrYng to chirc 
xác djnh và du'gc Hi dng thm djnh giá dt tinh thm djnh truó'c khi trInh Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt. 

3. T chüc thirc hin vic du giá quyn sü' diing dat theo quy djnh. 

4. Phi hçip vOi các Ca quan, dan vj có lien quan bàn giao dt trén thirc dja 
cho to chüc, cá nhân trüng du giá. 

5. Co trách nhim chuyn Quyt djnh trñng du giá cho Chi cçic Thus huyn, 
thânh phô nai có dt dâu giá d ca quan thu thông báo, don dc ngui tri1rng dâu 
giá quyn s1r dçing dt np tin sir dung dt, tin thuê dt theo tin d np tiên s1r 
dçing dat, tiên thuê dat dâ di.rçc phé duyt. 

Diêu 24. Quy djnh chuyên tip 

1. Di vth các trithng hcip qu dt du giá d duçc cp có thm quyn phé 
duyt phuang an dâu giá truOc ngày Quy djnh nay có hiu 1irc thi hành thI tiêp tiic 
thirc hin theo quy djnh cüa Lut Du giá tâi san 2016. 

2. Nh&ng ni dung khác v du giá không dugc quy djnh trong Quy djnh 
nay thI áp diing quy djnh cüa Lut Du giá tài san nAm 2016 và các quy djnh khác 
cüa pháp 1ut có lien quan. 

3. Trong qua trinh trin khai t chirc thirc hin Quy dnh nay, nu có khó 
khàn, vuing mac can sra dôi, bô sung, các t chirc, cá nhân phán ánh ye S Tài 
nguyen và Môi truèng d tng hgp và báo cáo TJy ban nhân dan tinh xem xét, 
quyêt dnh./.  4,

TM. U' BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Nguyn NgQc Thich 
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