
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh diện tích, giá trúng đấu giá lô đất CL 358  

tại khu dân cư tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định 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 Nam Định; Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vụ Bản;  

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản (đợt 1); Quyết 

định số 291/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt kết 

quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị thị trấn Gôi 

(đợt 7) và 02 khu dân cư tập trung: xã Trung Thành, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản;  

Xét Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện Vụ Bản 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung xã 

Trung Thành, huyện Vụ Bản; 

Theo đề nghị của UBND huyện Vụ Bản tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 

04/4/2022; Sở Tài chính tại văn bản số 632/STC-QLG ngày 20/4/2022; Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1291/TTr-STNMT ngày 05/5/2022 về việc điều 

chỉnh diện tích, giá trúng đấu giá 01 lô đất tại Quyết định phê duyệt giá khởi điểm 

và Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tại khu dân cư tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản (đợt 1). 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh diện tích, giá trúng đấu giá lô đất CL 358 tại khu dân cư 

tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt 

tại các Quyết định: số 2362/QĐ-UBND ngày 01/11/2021, số 291/QĐ-UBND ngày 

08/02/2022; cụ thể như sau: 

1. Diện tích lô đất CL 358 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại các 

Quyết định: số 2362/QĐ-UBND ngày 01/11/2021, số 291/QĐ-UBND ngày 

08/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định là “93,5 m
2
”, nay điều chỉnh thành “83,5 m

2
”. 

2. Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất CL 358 đã được UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 là 

“1.484.780.000 đồng”, nay điều chỉnh thành “1.325.980.000 đồng”.  

3. Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 

tập trung xã Trung Thành, huyện Vụ Bản. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác 

giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định: số 2362/QĐ-UBND ngày 01/11/2021, 

số 291/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Vụ Bản và người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                          

Nơi nhận:                                                                               
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VP1, VP6. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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