
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Số:           /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Tam Điệp, ngày      tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản  

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;  

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc 

tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất ở khu dân cư phía Đông 

đường Lý Thái Tổ thuộc phường Tây Sơn và xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp; 

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất ở khu dân cư 

phía Đông đường Lý Thái Tổ thuộc phường Tây Sơn và xã Quang Sơn, thành phố 

Tam Điệp; Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thành phố 

về việc đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất ở khu dân cư phía Đông đường Lý Thái 

Tổ thuộc phường Tây Sơn và xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. 

UBND thành phố Tam Điệp, địa chỉ: Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố 

Tam Điệp trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 113 lô đất ở khu dân cư phía Đông 

đường Lý Thái Tổ thuộc phường Tây Sơn và xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. 

Tổng diện tích 29.510,10m
2
, cụ thể:  

+ 15 (mười lăm) lô đất quy hoạch bám đường Lý Thái Tổ: Từ lô J2 đến lô 

J6 và từ lô N1 đến lô N10. 

+ 12 (mười hai) lô đất bám đường quy hoạch rộng 20,5m: Từ M9 đến M12; 

từ lô G5đến G8 và từ lô M13 đến lô M16. 
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+ 86 (tám sáu) lô đất bám đường quy hoạch rộng 15,0m: Từ lô N11 đến lô 

N19; từ lô L7 đến L20; từ lô M5 đến M8; từ lô F1đến F7; từ lô G1đến G4; lô N20, 

lô N21; từ lô J7 đến J12; từ lô K1 đến K22; từ lô L1 đến L6; từ lô L21 đến L28 và 

từ lô M1 đến M4. 

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất. 

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở. 

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài. 

- Giá khởi điểm: Theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất ở tại 

khu dân cư phía Đông đường Lý Thái Tổ thuộc phường Tây Sơn và xã Quang Sơn, 

thành phố Tam Điệp, cụ thể:  

+ Đối với 15 (mười lăm) lô đất quy hoạch bám đường Lý Thái Tổ: Từ lô J2 

đến lô J6 và từ lô N1 đến lô N10, giá khởi điểm 7.500.000 đồng/m
2
. 

+ Đối với 12 (mười hai) lô đất bám đường quy hoạch rộng 20,5m: M9 đến 

M12;  từ lô  G5 đến G8 và từ lô M13 đến lô M16, giá khởi điểm 5.500.000 

đồng/m
2
. 

+ Đối với 86 (tám sáu) lô đất bám đường quy hoạch rộng 15,0m: Từ lô N11 

đến lô N19; từ lô L7 đến L20; từ lô M5 đến M8; từ lô F1đến F7; từ lô G1đến G4; 

lô N20, lô N21; từ lô J7 đến J12; từ lô K1 đến K22; từ lô L1 đến L6; từ lô L21 đến 

L28 và từ lô M1 đến M4, giá khởi điểm 4.000.000 đồng/m
2
. 

2. Tiêu chí lựa chọn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

(chi tiết theo Phụ biểu kèm theo). 

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17h00’ ngày 20/10/2022 

(Trong giờ hành chính). 

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Điệp, 

địa chỉ: Tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp. 

5. Hồ sơ đăng ký:  

- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp. 

- Phương án, Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. 

*Lưu ý: 

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Phòng Tài chính -

Kế hoạch thành phố. 

- Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố sẽ 

ban hành Quyết định lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá và có văn bản thông báo kết 
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quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Những đơn vị không được thông báo kết 

quả được hiểu là không được lựa chọn, không hoàn trả lại hồ sơ với những đơn vị 

không được lựa chọn./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia 

về đấu giá tài sản; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TC-KH. 
                   NVH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Tống Đức Thuận 
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