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QUYẾT 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 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

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 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất;  Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 

năm 2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ 

chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất; Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 

tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai của người sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 23 

tháng 9 năm 2019 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: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2019 và thay thế 

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-lien-tich-14-2015-ttlt-btnmt-btp-dau-gia-quyen-su-dung-dat-giao-dat-co-thu-tien-cho-thue-dat-274677.aspx
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 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3, VP6, VP8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Gia Tự 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-10-09T23:25:21-0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Gia Tự<ngogiatu@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-10-11T15:36:00+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-10-11T15:36:06+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-10-11T15:36:12+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




