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Số:        /TB-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xuân Trường, ngày      tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO  

Công khai kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở  

tại 11 xã thuộc huyện Xuân Trường 

  
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019 v/v 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 Nam Định; Quyết định 

số 18/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Nam Định; Quyết định số 

2287/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã  thuộc huyện Xuân Trường; 

Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 v/v phê duyệt kết quả đấu giá 

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã thuộc huyện Xuân Trường. 

UBND huyện thông báo: 

Công khai danh sách các cá nhân đấu trúng giá tại 11 xã thuộc huyện Xuân 

Trường đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2620/QĐ-

UBND ngày 03/12/2021 để nhân dân trong huyện được biết. 

- Hồ sơ công khai gồm: 

+ Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định V/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 

11 xã thuộc huyện Xuân Trường. 

+ Danh sách các hộ đấu trúng giá quyền sử dụng đất tại 11 xã. 

- Địa điểm công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện; Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện (tầng 2 Trụ sở HĐND-UBND huyện) và Trụ sở Đảng ủy – 

HĐND- UBND 11 xã theo danh sách. 
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Thời gian công khai bắt đầu từ ngày 07/12/2021 đến khi bàn giao đất tại 

thực địa cho các hộ đấu trúng giá./. 

Nơi nhận: 
 - Các cơ quan liên quan; 

 - UBND 11 xã có liên quan; 

 - Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 
 

 Trần Văn Vỵ 
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