
u'c BAN NHAN DAN 
THANH PF[O TUVEN QUANG 

S: i/UBND-TNMT 

Vé vic giao thirc hiii dAn giá tài san 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiAVIT NAM 
Bc — T' do — Hanh phic 

TP. Tuyên Quang, ngày//c1 tháng 7 nãin 202L 

Kinh gü'i: 

- Trung tarn Dich vit du giá tài san thuc S Tu pháp tinh 
tinh Tuyên Quang; 

- Trung tarn phát trin qu dt thânh ph& 

Can cir Quy& djnh s 210/QD-UBND ngày 08/6/202 1 cUa UBND thành 

phô ye vic phê duyt Phuong an du giá quvn sà dung dt cho thuê dt d 

thrc hin Dix an khu djch vii thuang mi tng hcrp ti t 8 (tc 21 cü), phu'&ng 

Minh Xuân, thành ph Tuyên Quang; 

Can cü Quy& dnh s 21 9/QD-UBND ngày 09/6/2021 cüa UBND thành 

ph v vic Quyt djnh du giá quyn sü diing dt cho thuê dt d thirc hin Dir 

an khu djch vu thiwng mi tng h9p tai  th 8 '('to' 21 ct7,), phung Minh Xuân, 

thánh ph Tuyên Quang; 

Thrc hin Thông báo s 106/TB-UBND ngày 11/6/202 1 cüa Uy ban nhân 

dan thành ph Tuyên Quang v vic hra ch9n t chirc du giá quyn si:r diing dat 

cho thué dt d thrc hin Dr an khu djch vii thung rnai thng h9'p ti th 8 

(tO' 21ciV, phu?rng Minh Xuân, thành pM Tuyên Quang. 

Xét d nghj cCia Phông Tài nguyen và rnôi lnrông; Báo cáo s 5OiBC-i IPTQD 

ngày 28/6/202 1 ca Trung tarn phát trin qu dat thành pM v vic lira ch9n don vj thçrc 

hiên cuôc bn d.0 giá quyn sü ding dt cho thuê dt d thgrc hin Dir an khu djch vçi 

thuong rni tng h9p ti to 8 ('tO' 21cil,), phuông Minh Xuân, thành pM Tuyên Quang. 

Uy ban nhân dan thành ph có " kin nhtr sau: 

1. Giaó Trung tarn Dch v du giá tâi san thuc S& Tu pháp tinh Tuyên 

Quang thirc hin d.0 giá quyn sir diing dt cho thuC dL d thirc hin Dr an khu 



djch vi thuung mai tng h9p ti t 8 (td 21cü,), phuàig Minh Xuân, thành ph 

Tuyên Quang theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Giao Trung tarn phát trin qu dt thành ph can cir kin ti rniic 1 

van bàn nay triên khai t chirc thirc hin theo quy djnh. 

tJy ban nhân dn thành ph Tuyên Quang có kin d các Ca quan, on 

vi triên khai thuc hin./. t- 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

No'i nhân:}.._- 
- Nhu kInh gi'ri (Thirc hin); 
- Thung trrc Thành üy 
- Thurng trrc HDND thành phô (Báo cáo); 
- SOThpháp 
- Chü tjch, các PCT UBND thành phô; 
- Phông Tài nguyen và Môi trung thành pho; 
- Các PCVP HDND và UBND thãnh phô; 
- Chuyên viên TNMT; 
- Lisu: VT (QT- 15). 

 

To Hoàng Linh 
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