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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHĨA HƯNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Nghĩa Hưng, ngày      tháng     năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

Tại 02 xã huyện Nghĩa Hưng 

Thực hiện Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Nghĩa Hưng; 

UBND huyện Nghĩa Hưng Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

tại 02 xã với nội dung sau: 

1. Người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng 

Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định 

Địa chỉ: Số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

3. Địa điểm, giá khởi điểm và thời gian tổ chức đấu giá: 
 

 

TT 

 

Đơn 

vị 

Số 

lô 

Diện 
tích 
(m2) 

Giá khởi 

điểm 
(Nghìn đồng) 

Lịch đấu 

giá 

Ghi 

ch

ú 

1 Nghĩa Hồng (xen kẹp) 09 1.092 4.726.000.000 14/01/2023  

2 Nghĩa Hải (xen kẹp) 17 2.895,1 11.859.200.000 15/01/2023  

 
Cộng 26 3.987,1 16.585.200.000 

  

 

         4. Ủy ban nhân dân các xã: Nghĩa Hồng, Nghĩa Hải có trách nhiệm: Phối 

hợp với Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định tổ chức tốt cuộc 

bán đấu giá theo quy định của pháp luật; Đồng thời phối hợp với Công an huyện 

có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ quy chế đấu giá và các quy định 

khác tại địa phương.  

        5. Các thành viên Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất huyện tổ chức 

giám sát cuộc bán đấu giá tại 02 xã, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế đấu 

giá. Cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các công việc trước, trong và sau 

cuộc đấu giá đảm bảo trình tự, thủ tục; Trình phê duyệt kết quả đấu giá, đôn đốc 

thu tiền sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp Luật. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan: Công an huyện, Phòng TN&MT, 

Tài chính - KH, Tư pháp, Kinh tế & HT, CN 

VPĐKĐĐ, Chi cục Thuế, KBNN huyện; 

- Ủy ban nhân dân 02 xã; 

- Đài phát thanh huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT,TNMT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Trung Hiếu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

Ủy ban nhân dân các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Hoàng Nam, Nghĩa 

Châu, Nghĩa Trung, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân và Nghĩa Hùng có trách nhiệm: Phối hợp 

với Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định tổ chức tốt cuộc bán đấu giá theo 

quy định của pháp luật; Đồng thời phối hợp với Công an huyện có phương án đảm bảo 

an ninh trật tự, tuân thủ quy chế đấu giá và các quy định khác tại địa phương. 

4. Các thành viên Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất huyện tổ chức 

giám sát cuộc bán đấu giá tại 9 xã, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế đấu 

giá. Cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các công việc trước, trong và sau 

cuộc đấu giá đảm bảo trình tự, thủ tục; Trình phê duyệt kết quả đấu giá, đôn đốc 

thu tiền sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp Luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan: Công an huyện, Phòng TN&MT, 

Tài chính - KH, Tư pháp, Kinh tế & HT, CN 

VPĐKĐĐ, Chi cục Thuế, KBNN huyện; 

- Ủy ban nhân dân 09 xã; 

- Đài phát thanh huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT,TNMT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Trung Hiếu 
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