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UBND HUYỆN NGỌC HỒI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XD            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:                Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm    

 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 40 thửa (lô) đất 

Công trình: Mở rộng khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi 

  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của 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; 

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện 

Ngọc Hồi về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 40 thửa (lô) 

đất Công trình Mở rộng khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi; 

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thông báo kết quả trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất 40 thửa (lô) đất Công trình Mở rộng khu dân cư trung tâm hành chính 

mới huyện Ngọc Hồi tổ chức ngày 05 và ngày 06/11/2020, cụ thể như sau: 

 1. Tên, địa chỉ người trúng đấu giá; diện tích, giá trị trúng đấu giá 40 

thửa (lô) đất: Tại Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 

13/11/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi. 

2. Phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá: 

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà 

nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm 

thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

- Khoản tiền đặt trước được trừ vào nghĩa vụ thanh toán của người trúng đấu 

giá quyền sử dụng đất; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày 16/11/2020 đến ngày 

18/11/2020): Người trúng đấu giá liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Ngọc Hồi hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi để được 

hướng dẫn kê khai, xác định nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng 

ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá; 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan Chi cục thuế 

huyện Ngọc Hồi phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các khoản 

phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá 

không nộp đủ số tiền theo quy định thì coi như từ chối mua tài sản và Ủy ban nhân 

dân huyện hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, toàn bộ tiền đặt trước của 

người trúng đấu giá không được trả lại và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 

định. 

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm sử dụng đất đúng 

mục đích, đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi thông báo để các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được biết, phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Ngọc Hồi (b/c); 

- Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi (p/h); 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện (p/h); 

- Các phòng: TN&MT; KT-HT; TC-KH (p/h); 

- Trang Thông tin điện tử huyện (để thông báo); 

- UBND thị trấn PleiKân; 

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Lưu: VT, BQL. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 
Lê Thế Hà 
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