ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
Số: 32 /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v xin phê duyệt phương án bán đấu giá quyền thuê đất
để thực hiện đầu tư dự án Chợ Phú Tân, huyện Châu Thành
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
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, V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu đấu giá
tài sản;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4
năm 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 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ
Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
Căn cứ Công văn số 1159/UBND-KT ngày 14 thang 07 năm 2017 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc lập thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
để dầu tư dự án Chợ Phú Tân, huyện Châu Thành;
UBND huyện xây dựng phương án đấu giá giá quyền sử dụng đất đề nghị
Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể như
sau:
1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật.
a) Danh mục loại đất: Đất chợ (DCH).
b) Vị trí lô đất: Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Đông Bắc: Giáp sông Cây Dương.
- Tây Bắc: Giáp đường thoát nước.
- Đông Nam: Giáp sông Cây Dương và đường tỉnh 927C (đang thông báo thu
hồi đất).
- Tây Nam: Giáp đường 927C (đang thông báo thu hồi đất).

c) Diện tích lô đất: 1.753,1m2 thuộc thửa đất số 1741, tờ bản đồ số 10B
(Đã trừ hành lang an toàn sông và lộ).
d) Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Đất đã giải
phóng mặt bằng.
2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất.
a) Mục đích: Đất chợ (DCH).
b) Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức cho thuê đất
trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất.
c) Thời hạn: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết
quả trúng đấu giá.
3. Thời gian tổ chức thực hiện đấu giá thửa đất:
- Dự kiến Quý III/2018.
- Thời gian thông báo bán đấu giá: Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo bán
đấu giá công khai trên phương tiện thông tin đại chúng số đầu tiên.
- Địa điểm bán đấu giá: Hội trường I-UBND huyện Châu Thành.
4. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia
đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;
4.1 Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Đối tượng:
- Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử đất phải thuộc đối tượng
được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai 2013.
- Tất cả các tổ chức kinh tế có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm
pháp luật về kinh tế, hình sự, đất đai đều được tham gia đấu giá.
- Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công
ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp
thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên
doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại
diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
b) Điều kiện:
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn
đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát
hành, trong đó có nội dung cam kết thực hiện dự án theo quy hoạch được phê
duyệt và sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch.
- Nộp tiền ký quỹ theo quy định.
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng
lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai, giấy phép kinh doanh phải
phù hợp với nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.
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4.2 Mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi
tham gia đấu giá.
Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp phí tham
gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định tại Điều 3, Thông tư số
48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính, như sau:
- Phí tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (một triệu đồng).
- Tiền đặt trước: Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp
khoản tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham
gia đấu giá. Nếu khách hàng không trúng giá số tiền này sẽ được hoàn trả lại sau
03 ngày làm việc kể từ khi phiên đấu giá kết thúc, trường hợp trúng giá thì số
tiền này sẽ trừ vào tiền trúng giá.
5. Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá.
5.1. Nguyên tắc: Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc
công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của các bên tham gia đúng quy định.
5.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.
5.3. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá.
- Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu
giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo quy chế của cuộc bán đấu giá
tài sản; công bố danh sách, tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, thông báo bước
giá và giải đáp các thắc mắc của khách hàng tham gia đấu giá.
- Đấu giá bằng phiếu trực tiếp theo từng vòng, phiếu do tổ chức bán đấu
giá chuyên nghiệp phát ra và được phát nhiều vòng liên tục cho đến khi không
còn người yêu cầu đấu giá tiếp.
- Mức chênh lệch mỗi lần phát giá (Kể cả lần đầu) so với giá khởi điểm tối
thiểu là 5%/lần phát giá, không quy định mức tối đa.
- Giá để công nhận trúng đấu giá là mức giá cao nhất và duy nhất của
vòng phát giá sau cùng.
- Trong trường hợp nếu sau vòng phát giá có từ hai người trở lên cùng trả
giá cao nhất nhưng không còn nhu cầu đấu giá tiếp, thì đấu giá viên tổ chức bốc
thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.
- Khách hàng tham gia đấu giá bắt buộc phải tham gia phát giá ở vòng đầu
tiên. Kể từ vòng 2 trở đi, nếu khách hàng không có nhu cầu tham gia đấu giá tiếp
thì khách hàng ghi vào phiếu đấu giá là “ngưng phát giá” hoặc “không phát giá”,
nhưng vẫn phải ngồi tại chỗ cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá và không được
tham gia các vòng đấu còn lại. Tuyệt đối không được dùng bất cứ hành động
nào để thông báo cho người khác biết là không còn tham gia đấu giá, nếu có
hành vi trên xem như đã vi phạm quy chế đấu giá, sẽ bị tước quyền tham gia đấu
giá, mất tiền ký quỹ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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- Kết thúc cuộc bán đấu giá có lập Biên bản bán đấu giá và phải có chữ ký
của khách hàng trúng đấu giá, đại diện khách hàng tham gia đấu giá; đấu giá
viên điều hành cuộc bán đấu giá, khách mời chứng kiến (nếu có), người ghi Biên
bản và người có tài sản bán đấu giá.
-Trường hợp không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người
đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì
thực hiện theo khoản 3 Điều 118 của Luật đất đai 2013.
6. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng
5 năm 2017 của Bộ Tài chính.
7. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết
quả đấu giá.
7.1. Dự kiến giá trị thu được từ kết quả đấu giá.
- Tổng diện tích đưa ra đấu giá: 1.753,1m2
- Dự kiến giá trị thu được từ kết quả đấu giá: khoảng 700.000.000 đồng
(Giá chính thức do UBND tỉnh phê duyệt)
(Đính kèm bản đồ thửa đất)
Giá trị tài sản trên đất: Không có.
7.2. Đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá.
Bổ sung vốn đầu tư xây dựng hàng năm của huyện.
8. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá.
Giao đơn vị tư vấn bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện cuộc bán đấu giá.
Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án
đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu
giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn
vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
9. Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng
đất: Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo cho bộ phận chuyên
môn ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấu
giá theo qui định./.
Trên đây là nội dung phương án bán đấu giá quyền thuê đất để thực hiện đầu
tư dự án Chợ Phú Tân, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường
xem xét, chấp thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TC-KH (theo dõi);
- Lưu: VT.
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