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UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cir Lut To chtrc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can ctr Lut Du giá tài san ngày 17/11/20 16;
Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hânh rnt so diêu cüa Lu.t Dat dai; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP
ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü quy djnh si:ra dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy
djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai; Nghj djnh so 62/2017/ND-CP ngày
16/5/2017 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành
Lut dâu giá tài san;
Can c1r Thông tu' Lien tjch s 14/2015/F1LT-BTNMT-BTP ngây 04/4/2015
cua Bô Tai nguyen va Môi two'ng, Bô Tu' phap quy dinh viêc to chuc thuc hiên
dâu giá quyên sir diing dat dê giao dat có thu tiên sr diing dat hoc cho thuê dat;
Can cir Quyt djnh s 709/QD-UBND ngày 16/4/2019 cüa UBND huyn
Ba Ch ye vic dâu giá quyên sir diing dat tai các ô dat khu dan cu' t1r xây thôn
Khe L9ng Ngoài, xã Thanh Son; khu dan cu' thôn Bãc Xa, xä Dp Thanh và khu
dan cu thông Dông Giâng B, xa Lu'ong Mông, huyn Ba Ch;
Xét d nghj cña phOng Tài nguyen và Môi tru'ng ti T trinh so 498/TTrTNMT ngày 18/1 1/20 19,
QUYET IMNH:
Biu i. Cong nhn kt qua trüng du giá quyn sü' diing d.t ti dim dan
cu gn câu Lp Cap, thôn DOng Giâng B, xã Luong Mông, cii the nhu' sau:
- Nguô'i tring du giá: NhU Van Thii - Thung trti tai xã NgO Quyn,
huyn Thanh Mien, tinh Hãi Duong.
- O dt trüng du giá s& 09.
- Diên tIch dat: 125,0 rn2.
- Lo?i dt: DAt & tii nông thôn.
- Si tiên trüng dAu giá: 160.000.000 dng (Mç5t tram sáu mu'oi triçu dng).
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- Vj trI o dt trüng du giá theo Bàn d quy hoach tng mt bang si'r ding dt
t 1 1/5 00 Diem dan cu gân câu L9 Cap, thôn Dông Giãng B, xã Luang Mông.
Diu 2. Giao các Co quan, don vj thirc hin các cong vic sau day:
1. Phông Tài nguyen và Môi trung chi dao Van phông däng k9 quyn si'r
diing dat hoàn thin ho so chuyên den Chi ciic Thuê dê xác djnh nghia vii tài
chInh; trInh UBND huyn cap Giây chirng nhn quyên sir diving dat; phôi hçip
vOi các ca quan lien quan bàn giao dat trên thrc dja và trao Giây chü'ng nhn
quyên sü ding dat cho ngi1i trüng dâu giá quyên str diing dat dâ hoàn thành
nghia vi tài chInh theo quy djnh.
2. Chi cijc Thu& Xac djnh nghia vi tài chInh và thông báo b&ng van bàn
cho nguôi Ngu?i trng dâu giá quyên sü diing dat.
3. Nguii trüng du giá quyn s1r diing dt có trách nhim np dü tin si
dicing dat, phi và 1 phi có lien quan Va chuyên chimg ti'r dä np tiên cho co quan
tài nguyen và môi trung dé lam thu tiic cap Giây chirng nhn quyên si'r dung
dat theo quy dnh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k.
Các ông, bà: Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi tnrô'ng, Chi cc truô'ng Chi CiIC Thuê, Chü tjch UBND xA
Luang Mông, Thu truâng các Ca quan lien quan và ngui trllng du giá uyên
sü dirng dat có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TCH

Nol nhân:
- CT, cácPCT. UBND 1iuyn (c/d);
- Nhtr Diêu 3 (t/hiên);
-Luu: VT.j)..

iiihThiV5

2

