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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất ở  

tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2) - đợt 1 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI 

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

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 

liên Bộ Tài nguyên - Môi trường và 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; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 

quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài 

sản; số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật, đấu 

giá tài sản; số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong 

hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc 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 Nghệ An; Quyết 

định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 UBND tỉnh Nghệ An về việc 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 Nghệ An; 

 Theo đề nghị của Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2) - đợt 1 tại Tờ trình số 

03/TTr-TTV ngày 31/3/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lựa chọn Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân An Mạnh (địa chỉ: Khối 5,  

phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) được Sở Tư pháp cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-45-2017-tt-btc-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-theo-quy-dinh-luat-dau-gia-tai-san-341649.aspx
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Giấy đăng ký hoạt động số 20/TP-ĐKHĐ ngày 22/8/2019, là đơn vị tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện 

(giai đoạn 2) – đợt 1 (lốc 26 lô, từ lô đất số 96 đến lô đất số 121; lốc 18 lô, từ lô 

đất số 137 đến lô đất số 154) với tổng diện tích là 8.793,5m2, giá khởi điểm là 

135.516.151.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, năm trăm mười sáu triệu, một 

trăm năm mươi mốt nghìn đồng). 

 Điều 2. Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân An Mạnh thương thảo ký hợp 

đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với UBND thị xã Hoàng Mai và tổ 

chức thực hiện cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tư pháp, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

thị xã Hoàng Mai; Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện; Chủ doanh nghiệp 

Đấu giá Tư nhân An Mạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 3;                                
- Các PCT UBND thị xã; 
- Cổng TTĐT thị xã;   
- Lưu: VT, TP, TTV.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hữu An 
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