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V/v xin ý kiến hướng dẫn nội 

dung liên quan đến đấu giá 

quyền sử dụng đất 

                   Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 

 
 

  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 
 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn huyện, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với các khu đất được UBND tỉnh giao quản lý. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực hiện, nghiên cứu các quy định có liên quan, UBND huyện đề nghị Sở 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến đấu giá 

quyền sử dụng đất, cụ thể như sau: 

1. Khu đất Vườn Ươm cây giống, Khu 6, thị trấn Đình Lập 

Khu đất đã được UBND tỉnh giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

quản lý theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018. 

- Tổng diện tích khu đất là 10.419m
2
, trong đó: 

+ Diện tích bán đấu giá: 4.491,3m
2
. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. 

+ Diện tích không bán đấu giá: 5.927,7m
2
 (gồm: Diện tích đất cây xanh và 

đất đường giao thông nội bộ). 

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và hiện trạng 

khu đất: 

+ Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 huyện Đình Lập; có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2018. UBND huyện đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

tại Quyết định số 4326/QĐ-UBND, ngày 19/11/2019. 

+ Về quy hoạch xây dựng: Khu đất đã được quy hoạch là đất ở đô thị tại 

Quyết định số 1885/QĐ-UBND, ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000.  

+ Hiện trạng: Khu đất có ranh giới rõ ràng không có tranh chấp; tài sản 

trên đất hiện có công trình nhà làm việc cũ do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Đình Lập quản lý, UBND huyện đã lập phương án bồi thường theo quy định. 

- Ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh đã đồng ý 

cho UBND huyện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Thông báo số 
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297/TB-UBND, ngày 29/5/2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các phó Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

* Dự kiến đấu giá đối với khu đất:  

- Tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất theo quy hoạch phê duyệt;  

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai. 

2. Khu đất thuộc dự án xây dựng Nhà tạm giữ và Kho vật chứng của 

Công an huyện 

- Diện tích khu đất là: 12.358 m
2
 (Mười hai nghìn, ba trăm năm mươi tám 

mét vuông).  

+ Diện tích đấu giá quyền thuê đất: 11.958 m
2
. Mục đích sử dụng: đất cơ 

sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Xây dựng Nhà máy sản xuất giấy 

huyện Đình Lập). 

+ Diện tích không đấu giá quyền thuê đất: 400m
2
, là đất hành lang đường 

quốc lộ 4B. 

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng khu đất: 

+ Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đã có trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2741/QĐ-

UBND, ngày 30/12/2019 là: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

+ Hiện trạng: Khu đất đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB. 

- Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh đã có ý kiến giao đất 

cho UBND huyện để quản lý, lập phương án sử dụng đất tại Thông báo số 

175/TB-UBND, ngày 01/4/2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện thực hiện các thủ tục có liên 

quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Công văn số 1406/UBND-KTN, 

ngày 31/12/2019. 

* Dự kiến đấu giá đối với khu đất:  

- Đấu giá toàn bộ khu đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 

mục đích sử dụng đất đấu giá: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được 

nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; 

3. Về nội dung vướng mắc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường  

hướng dẫn, chỉ đạo 

- Theo quy định tại khoản 5, Điều 68, Nghị định 43//2014/NĐ-CP, ngày 

15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, 

khoản của Luật Đất đai, như sau: 



 3 

“5. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối 

với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất được quy định như sau: 

a) Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ 

đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp 

phê duyệt; 

b) Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá 

quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận 

kết quả trúng đấu giá; 

d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan 

tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, 

ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực 

địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, 

hồ sơ địa chính”. 

 Và theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, 

ngày 04 tháng 4 năm 2015 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, như sau: 

“Điều 6. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê 

duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên 

và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân 

cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 

4 của Thông tư này lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban 

nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

Điều 7. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 

1. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn 

vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm 

chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi 

trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết 

định đấu giá quyền sử dụng đất.  

Điều 8. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất 

1. Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi 

trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử 

dụng đất.  

Điều 12. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 
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1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao 

hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn 

vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc 

đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để 

trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử 

dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, thì UBND huyện ban hành Quyết định phê 

duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định đấu giá quyền sử dụng 

đất và ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với Tổ chức là thẩm quyền của UBND tỉnh, vì vậy có vướng mắc 

về thẩm quyền giữa cấp huyện và cấp tỉnh cần được Sở Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. 

UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, sớm 

hướng dẫn, chỉ đạo bằng văn bản để UBND huyện căn cứ tổ chức thực hiện theo 

quy định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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