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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Yên Mô, ngày     tháng   năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 66 lô 

đất tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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

của Bộ Tài nguyên và môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện 

bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất; 

Căn cứ Quyết định 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; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

285/TTr-TNMT ngày 01 tháng 12 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 

66 lô đất tại xã: Khánh Thượng, huyện Yên Mô như sau: 

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh 

Người đại diện: ông Phạm Văn Chính - Giám Đốc 

Địa chỉ: SN 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

2. Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2020 đến 30/3/2021 

3. Tổng giá trị hợp đồng: theo kết quả giá trị thực tế khi thực hiện phiên 

đấu giá. 

4. Hình thức thực hiện: hợp đồng trọn gói 

5. Thời hạn thanh toán: năm 2021  
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 Điều 2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức thực hiện 

việc đấu giá quyền sử dụng đất, ký hợp đồng bán đấu giá, nghiệm thu, nhận bàn 

giao và thanh quyết toán hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Trưởng phòng tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Công ty 

Hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:         
- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu 

giá tài sản (http://dgts.moj.gov.vn); 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện 

Yên Mô (yenmo.ninhbinh.gov.vn); 

- Lưu: VT, TNMT. 

        Ch_Tnmt_(5) 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phạm Quốc Đạt 
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