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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN 

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với  

Chợ hải sản Nghĩa Phúc cũ thuộc xóm 15, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /01/2022 của UBND tỉnh Nam Định) 
 

 

1. Thông tin về cơ sở nhà, đất đấu giá 

a) Danh mục loại đất, vị trí, địa điểm cơ sở nhà, đất đấu giá: 

- Danh mục loại đất: Cơ sở nhà, đất Chợ hải sản Nghĩa Phúc cũ hiện do 

UBND xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng quản lý và đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 

Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 22/11/2021với lý do không còn nhu cầu sử 

dụng sau khi sắp xếp lại. 

- Vị trí, địa điểm: Cơ sở nhà, đất thuộc thửa đất số 1050, tờ bản đồ số 13 (tờ 

số 1 cũ), xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng. 

b) Về diện tích đất, tài sản gắn liền với đất: 

- Diện tích đất là: 4.400 m
2
 đất. 

- Diện tích xây dựng nhà: 406 m
2
, diện tích sàn xây dựng: 406 m

2
. 

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất 

a) Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

b) Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê. 

c) Thời hạn sử dụng đất: 50 năm. 

3. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá 

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất: Tháng 02/2022.  

4. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá 

a) Đối tượng được tham gia đấu giá: 

- Người tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo 

Điều 56 Luật Đất đai năm 2013. 

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của 

pháp luật. 

b) Điều kiện tham gia đấu giá: 

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án 

đầu tư theo quy định của pháp luật; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai 

đối với trường hợp sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự 

án đầu tư khác (theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).  

- Có dự án đầu tư lập theo quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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- Có cam kết thực hiện xây dựng dự án theo tiến độ không quá 02 năm, nếu 

chậm sẽ bị thu hồi đất mà không được bồi thường, hỗ trợ (trừ trường hợp bất khả 

kháng theo quy định của pháp luật). 

- Trước khi triển khai dự án phải có đầy đủ thủ tục về môi trường được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

5. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham 

gia đấu giá: 

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (quy định tại Điểm b, d Khoản 2 Điều 3 Thông 

tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính). 

Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia 

đấu giá là: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng trên một hồ sơ).  

b) Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bằng 

20% giá khởi điểm bán đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong thời 

hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (quy định tại Điều 39 Luật Đấu 

giá tài sản năm 2016). 

6. Hình thức, phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên 

tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức trả giá cao 

nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá. 

b) Phương thức đấu giá: Áp dụng phương thức trả giá lên. 

7. Kinh phí tổ chức thực hiện việc đấu giá  

a) Kinh phí tổ chức đấu giá được sử dụng từ nguồn thu tiền bán hồ sơ tham 

gia đấu giá, phần kinh phí hợp lý, hợp lệ còn thiếu được ngân sách nhà nước cấp bù. 

b) UBND huyện Nghĩa Hưng là đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản trên 

đất, chuyện nhượng quyền sử dụng đất lập dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Sở 

Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

8. Tổ chức thực hiện  

a) Giao UBND huyện Nghĩa Hưng thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động 

thẩm định giá, xác định giá tài sản (gồm giá trị tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng 

đất) gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem 

xét, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh thẩm định và trình UBND 

tỉnh quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá. 

b) Giao UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản trên 

đất, quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và 

xây dựng hồ sơ đấu giá theo đúng quy định của pháp luật, để lựa chọn đơn vị thực 

hiện cuộc bán đấu giá theo quy định. 

c) Các nội dung khác liên quan đến đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất 

được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2017, Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản quy 

định khác của Nhà nước./. 
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