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QUYẾT ĐỊNH
về việc công nhận kết quả trúng giá quyền sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT
Căn cứ Luật TỔ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 6/1/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán 
đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, ngàỵ 04/4/2015 
của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, 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 
đát;

Căn cứ Thông báo số 369-TB/HƯ ngày 29/8/2016 của Ban thường vụ Huyện 
ủy Hổn Đất về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương đẩu giá quyền 
sử dụng đất, giao đất, giải quyết yêu cầu, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất dai;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của ƯBND tỉnh 
Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hòn Đất, 
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định sổ 4234/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện 
Hòn Đất về.phê duyệt phương án dấu giá quyền sừ dụng đất dối với 02 lô đất tại 
ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết dinh sổ 2444/QĐ-ƯBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh 
Kiên Giang về giá khởi điểm bán đẩu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đât trụ sở 
ấp Tà Lóc (cù), xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghi của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số:A^/TTr- 
TNMT ngày ^^tháng năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Diều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất trụ sở 

ấp Tà Lóc (cũ), xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang do Công ty đấu giá hợp 
danh Đồng Tiến Phát tổ chức ngày 04/6/2019;

Tài sản trúng đấu giá có đặc điếm sau:



- Địa chỉ thửa đất: ấp Tà í,óc, xã Son Kiên, huyện I lòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

- Diện tích: 155,4 m2 (trong dó có 80m2 đất nằm trong hành lang an toàn giao 
thông Quốc lộ 80);

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâ.u dài;

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Người trúng đấu giá: ông Trần Ngọc Phú, số CMND: 370698042 do Công an 
tỉnh Kiên Giang cấp ngày 09/4/2013. Địa chỉ ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, 
tỉnh Kiên Giang;

3. Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất: 199.000.000 đồng. (Một trăm chín 
mươi chín triệu đồng)

4. Phương thức, thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Thực hiện theo quy định tại Điều 
13, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, ngày 04/4/2015 của liên Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp;

Điều 2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng cơ quan 
thuế hướng dẫn người trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo qui 
định; đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên CỊuan thực hiện các 
thủ tục bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng 
đấu giá (sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính) theo qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huỵện, Trưởng các phòng: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính - Ke hoạch; Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện 
Hòn Đất; Chi cục Trưởng Chi Cực thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương; Chủ tịch 
UBND xã Sơn Kiên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Trần 
Ngọc Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.^Ị/

hộn:^ TM. ủv ban nhân dân
các PCT UBND huyện;

Noi nhện:^^
- CT, cao PCT UBND huyện;
-Như
- Lưu:
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