
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN LAM B!NH Dc Ip  - Tir do - Htnh phñc 

S& 2089/QD-UBND Lam Blnh, ngày 25 tháng 11 nám 2022 

QUYET DJNH 
A * A A A A • A 9 A Ye vlçc phe duyçt ket qua itra ch9n to chtrc dau gia quyen su' diing dat 

d thiyc hin ban Mu giá quyn sir diing dt d giao dt 
có thu tin sir diing dt ti khu dan cir thôn Ban Chq, 

xã Thu'çrng Lam, huyn Lam BInh (1n 2) 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN 

Can thLuçt Td ch&c chInh quyn djaphu'cing ngày 19/6/2015, Luçt Sz'a dot, 
bó sung mt so diêu cüa Lut To chi'c chInh phi và LuçU To ch&c chInh quyên dja 
phuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can c& Lut Ddt dat ngày 29 tháng 11 näm 2013, 

Can c& Lut Dá'u giá tat san ngày 17 tháng 11 nàm 2016, 

Can th Nghj djnh sá 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phi ye vic 
hiding dan thi hành Lu2t Dâu thdu và lya chQn nhà thdu; 

Can thNghj djnh so' 62/2017/ND-C'P ngày 16/5/2017 cza C'hInhphi quy dfnh 
chi tiêt mç3t so diêu và bin pháp thi hành Lut Dáu giá tat sán, 

Can thNghj djnh so' 45/2014/ND-GP ngày 15/5/2014 cia ChInh phi quy 
djnh ye thu tiên th dyng dát, 

Can ci Thông tu' lien tjch so' 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
gii'a B Tài nguyen va Môi trwàng, Bç3 Tu'pháp quy djnh ye thu tién th dyng dat 
dé giao dat có thu tién th dyng dat hoc cho thuê dat; 

Can ci Thông tu' sO' 45/201 7/TT-BTC ngày 12/5/2017 cza B3 Tài chInh quy 
ct/nh khung thi lao d/ch vy dáu giá tat san theo quy d/nh tgi Lut Dâu giá tài san,' 

Can c& Thông tu' sO' 48/201 7/TT-BTC ngày 15/5/2017 cia Bô Tat chInh quy 
ct/nh ché dç5 tat chInh trong hogt dng dáu giá tat san,' 

Can th Quylt ct/nh so' 76/QD-UBND ngày 09/5/2022 cia Uy ban nhán dan 
huyn ye vic phé duytphwo'ng an dáu giá quyên th dyng dat tgi khu dan cu thôn 
Ban C'hçi, xä Thu'ong Lam dê thy'c hin giao dat cO thu tién th dyng dat thông qua 
hlnh tht2'c dáu giá quyén th dyng dat nám 2022 trên dja bàn huyn Lam BInh, 

Can ci QuyEt d/nh so' 428/QD-UBND ngày 16/5/2022 cza Uy ban nhán dan 
huyn ye vicphê duyt dâu giá quyên th dyng dat tgi khu dan cu thôn Ban xa 
Thu'Qng Lam, huyn Lam Blnh, tinh Tuyên Quang; 
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Can c& Quyé't djnh s 5 79/QD- UBND ngày 06/10/2022 cüa Uy ban nhán dan 
tinh ye vic phê duyt giá khó'i diem dé dáu giá quyên th dyng dat trên dja bàn huyn 
Lam BInh tgi phiên dâu giá nám 2022; 

Can c& Thông báo s 144/TB-UBND ngày 21/11/2022 cia Uy ban nhán dan 
huyn ye vic ltra  chQn to chtc dáu giá quyên th dyng dat dê thy'c hin cu5c ban 
dáu giá quyên th dyng dat tgi khu dan cu thôn Ban Chci, xà Thuvng Lam, huyn 
Lam BInh, tinh Tuyên Quang (ian 2), 

Theo d nghj cia Trung tam Phát triJn qu9 da't huyn tgi Ta trInh sO 
30/TTr-TTPTQD ngày 25/11/2022. 

QUYET O!NH: 
Oiu 1. Phê duyt kt qua 1ira ch9n th chüc d.0 giá quyn sü dung dt d thirc 

hin cuc ban dâu giá quyên sü dung dat ti khu dan cu thôn Ban Chçi, xâ Thuqng 
Lam, huyn Lam BInh (lan 2), thu sau: 

1. Ten do'n v tróng ti chfrc du giá quyn sir diing dat: Trung tam Djch 
v11 dâu giá tài san thuc Sâ Tu pháp tinh Tuyên Quang, dja chi: So 6, du&ng Chiên 
thäng Song Lô, phung Tan Quang, thành phô Tuyên Quang. 

2. Giá trüng du giá: 
2.1. Thu lao djch v11 du giá: 31.820.000 dng + 1% trên phn chênh lch giá 

trj quyên sir diing dat theo giá trñng dâu giá vâi giá khâi diem. 

2.2. Chi phi d.0 giá: 18.000.000 dng. 

3. HInh thIrc hqp dng: Hçip dông theo don giá diu chinh. 

4. Thô'i gian thrc hin hqp dng: 20 ngây (Hal mwai sáu ngày). 

Diu 2. Trung tam Phát trin qu d.t huyn can cir ni dung phê duyt ti 
Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay to chirc thirc hin các buóc tiêp theo dam bâo dung quy 
djnh hin hành cüa Nhà nuOc. 

Diu 3. Quy& djnh nay Co hiu lirc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phông huyn; Trithng các phOng: Tài chinh-K hoch, Tái nguyen 
và Môi tru?mg; Giám doc Trung tam Phát triên qu dat huyn; Giám doe Trung tam 
Djch vii dâu giá tài san thuc Sâ Tu pháp tinh Tuyên Quang; Giám doe Ban Quãn l 
dir an dâu tu xay drng huyn; Giám dÔC Kho bc Nhà ni.r&c Lam BInh và ThU truing 
các Ca quan, don vj lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhânX/ 
- ThirOiig trirc Huyn y; 
- Thuông trtrc HDND huyn; 
- ChCi tjch, các PCT UBND huyn; 
- Nhu Diêu 3; (thrc hin) 
- Các Phó CVP huyn; 
- Lu'u: VT, CV(ir). 

 

CHU TICH 
(báo cáo) 

Nguyen Thành Trung 
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