
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 
 

Số:              /QĐ-UBND 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hải Hậu, ngày      tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá tài sản là  

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và 14 lô đất tại  

khu dân cư thương mại xã Hải Thanh; 01 lô tại khu đô thị Yên Định  

và khu dân cư xã Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu  
      

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 

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

bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

 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 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;  

 Căn cứ Quyết định sổ 2150/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 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, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và 14 lô đất tại khu dân cư thương mại 

xã Hải Thanh; 01 lô tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư xã Hải Hưng gồm các 

ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

I. Ban chỉ đạo: 

1. Trưởng ban: Ông Vũ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Các phó Trưởng ban:  

- Ông Trần Tân Dân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

3. Các ủy viên: 

- Ông Lưu Hồ An - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 



2 

 

- Ông Bùi Tiến Hùng - Trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Lê Hồng Phong - Chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Phạm Hùng Kiền - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Trần Văn Hoàng - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Trần Văn Đông - Phó trưởng Công an huyện; 

- Ông Vũ Hồng Kiên  - Phó trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Trần Ngọc Tuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND, Cán bộ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường làm công tác Địa chính - Môi trường, Cán bộ Tài chính - Kế toán các, 

có đất đấu giá. 

II. Tổ công tác:  

1. Tổ trưởng: Ông Trần Tân Dân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

3. Các tổ viên: 

- Ông Lê Hồng Phong  - Chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Bùi Tiến Hùng  - Trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Phạm Hùng Kiền - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Trần Văn Hoàng  - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Vũ Hồng Kiên - Phó trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Bùi Trung Kiên - Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Trần Văn Đông - Phó trưởng Công an huyện; 

- Ông Trần Ngọc Tuân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; 

- Bà  Nguyễn Thị Toan  - Đội trưởng Đội nghiệp vụ quản lý thuế - Chi cục 

thuế huyện Hải Hậu; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND, Cán bộ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường làm công tác Địa chính - Môi trường, Cán bộ Tài chính - Kế toán các 

xã, thị trấn có đất đấu giá. 

Điều 2. Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho 

nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và 14 lô đất tại khu dân cư thương mại Hải Thanh; 01 

lô tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư xã Hải Hưng có quyền và nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều 47 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật; 

Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân 

làm nhà ở tại 22 xã và 14 lô đất tại khu dân cư thương mại Hải Thanh; 01 lô tại 

khu đô thị Yên Định và khu dân cư xã Hải Hưng tự giải thể sau khi hoàn thành 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan:  phòng 

Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

huyện, Công an huyện, Chi cục thuế huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có 

đất đấu giá, các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                           
- Lưu: VT.                                                    
                                                                            
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

     Đỗ Hải Điền 
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