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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 

 

Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đã được 

Thường trực thị ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo 

nên có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổ chức đấu giá được tổ chức công khai, 

khách quan đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. Đặc biệt 

là chỉ tiêu thu ngân sách về tiền sử dụng đất đều đạt và vượt so với chỉ tiêu thu 

ngân sách do Nghị quyết HĐND thị xã giao, từ đó đã tạo nguồn lực để phát triển 

kinh tế trên địa bàn thị xã. 

Thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023 từ công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất, UBND thị xã Thái Hòa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử 

dụng đất năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH. 

- Đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn 

thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của 

UBND thị xã, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An. 

- Đấu giá quyền sử dụng đất góp phần giải quyết nhu cầu về đất ở, nâng cao 

chất lượng nhà ở của của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất 

đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông 

thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung của thị 

xã Thái Hòa. 

- Bảo đảm hiệu quả sử dụng đất trong việc đấu giá quyền sử dụng đất, thu 

ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 dự kiến đạt 65 tỷ đồng. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu 

giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Chủ tịch UBND thị xã chịu trách nhiệm toàn 

diện về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng 

đất, hoàn trả đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người 

trúng đấu giá, quản lý việc đầu tư, xây dựng của người trúng đấu giá. 

2. YÊU CẦU: 

- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành  trong công tác đấu 

giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu tối đa cho ngân sách nhà nước
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- Các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức 

thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật và 

hoàn thành kế hoạch đề ra. 

II. NHIỆM VỤ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT NĂM 2023 

1. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023. 

- Tổng số khu quy hoạch đất ở đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023: 13 dự 

án. Trong đó: có 6 khu quy hoạch đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết chia lô đất 

ở tỷ lệ 1/500 hiện đang triển khai công tác GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật; có 7 

khu quy hoạch đã đấu giá các năm trước nay tiếp tục đấu giá. 

Kế hoạch đấu giá QSD đất năm 2023: Dự kiến số lô trúng đấu giá: 140 lô, 

Số tiền trúng đấu giá QSD đất:  86,6 tỷ đồng.  

2. Kế hoạch cụ thể: (có biểu chi tiết kèm theo) 

Quý I: chuẩn bị họp giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị đấu giá tại các khu quy 

hoạch đủ điều kiện đấu giá; 

Quý II: Dự kiến số tiền trúng đấu giá: 15,9 tỷ đồng; 

Quý III: Dự kiến số tiền trúng đấu giá:  43,7 tỷ đồng; 

Quý VI: Dự kiến số tiền trúng đấu giá: 27,0 tỷ đồng; 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng các khu 

đất đấu giá QSD đất để tạo quỹ đất đấu giá QSD đất. 

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về thông tin đấu giá quyền sử dụng đất để nhân dân biết và tham gia đấu giá 

khi có nhu cầu. 

 3. Kiên quyết chỉ đạo công tác đấu giá QSD đất thực hiện theo đúng quy 

trình, thủ tục quy định của pháp luật, nhất là chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm 

bảo hạn chế tối đa tình trạng thông đồng dìm giá hoặc những vi phạm khác trong 

công tác đấu giá QSD đất, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đáp ứng được 

nguyện vọng  thực sự của nhân dân khi tham gia đấu giá QSD đất. 

 4. Giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu gía QSD đất của các đơn vị đấu 

giá để đảm bảo công tác đấu giá QSD đất thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

 VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ. 

Để sớm đạt chỉ tiêu đề ra, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của UBND thị xã, 

các phòng ban ngành, UBND các xã, phường cần tập trung ngay từ đầu năm, xác 
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định đây là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, tập trung lập hồ sơ, bố trí nguồn vốn 

giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng một số vị trí có lợi thế, quan tâm vận động 

người dân trong công tác GPMB để sớm có mặt bằng sạch. UBND thị xã yêu cầu 

các nhiệm vụ như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

-  Chủ trì tham  mưu UBND thị xã triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. 

- Chủ trì tham mưu kiện toàn các Tổ lựa chọn đơn vị đấu giá, Tổ giám sát đấu giá 

đảm bảo theo đúng quy định. 

- Nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong 

công tác đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện xây dựng quy trình, 

trình tự thủ tục các bước, hồ sơ xây dựng bước giá, đấu giá quyền sử dụng đất 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đảm bảo theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- Tham mưu UBND thị xã công khai các tiêu chí ngay từ khi thông báo lựa 

chọn tổ chức đấu giá tài sản để việc lựa chọn được công khai, minh bạch và gửi Sở 

Tư pháp để theo dõi, kiểm tra.  

- Chủ trì thực hiện ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức đấu giá được lựa 

chọn trên cơ sở tham khảo mẫu hợp đồng kèm theo công văn này (Phụ lục 02) đảm 

bảo cụ thể, chặt chẽ, tránh trường hợp tranh chấp về hợp đồng. 

-  Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông 

tin điện tử của UBND thị xã. Nội dung thông báo thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và phải quy định công khai thời gian, địa 

điểm nộp hồ sơ, thời gian công khai tiếp nhận hồ sơ ít nhất là 10 ngày để các tổ 

chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đấu giá quyền sử dụng 

đất. 

- Tham mưu UBND thị xã về quản lý khai thác quỹ đất, lập kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

-  Tổng hợp và xây dựng kế hoạch định giá đất, danh mục các dự án đấu giá 

quyền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 30 tháng 9. 

- Tham mưu UBND thị xã phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định đấu giá 

của Ủy ban nhân dân thị xã. 
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Chủ trì phối hợp phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu UBND thị xã phê 

duyệt kết quả trúng đấu giá, hủy kết quả trúng đấu giá đảm bảo theo đúng quy 

định. 

-  Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, cơ quan có liên quan để hướng dẫn và 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo 

chức năng, nhiệm vụ của phòng mình. 

- Chủ trì phối hợp UBND xã, phường nơi có đất sau đấu giá quyền sử dụng 

đất thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai; Nếu để 

xẩy ra tranh chấp về ranh dưới đối với các lô đất trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tham mưu của mình về các trình tự thủ tục trong đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

-  Chủ trì tham mưu xây dựng giá đất cụ thể của tài sản đấu giá quyền sử dụng 

đất đảm bảo theo đúng quy định luật đấu giá tài sản, luật Đất đai và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

-  Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã phê 

duyệt phê duyệt kết quả trúng đấu giá, hủy kết quả trúng đấu giá đảm bảo theo 

đúng quy định. 

-Tham mưu kinh phí đảm bảo công tác an ninh trật tự, chi phí tổ chức cho 

người tham gia đấu giá xem tài sản, Chi phí tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sảntại các cuộc đấu giá theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 

15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động 

đấu giá tài sản. 

- Phối hợp với Chi Cục thuế Khu vực Phủ Quỳ II, kiểm tra, rà soát các trường 

hợp chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước và nộp vào tài khoản tạm giữ của phòng 

TC- KH theo thời hạn nộp tiền tại Quyết định trúng đấu giá đã được phê duyệt. 

Nếu quá thời hạn nộp tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ tiền 

vào ngân sách thì báo cáo cho UBND thị xã để hủy kết quả trúng đấu giá theo quy 

định. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thị xã trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ tham mưu của mình theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng quản lý đô thị. 
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- Chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra điều kiện đầu tư 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Cấp điện, đường giao thông, mương thoát nước, cấp 

nước (nếu có), san nền (nếu có),… tại các khu quy hoạch đấu giá để tham mưu 

UBND thị xã xem xét đưa vào giá đấu giá. 

-  Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã nâng cao 

chất lượng công tác nghiệm thu công trình, lập hồ sơ bàn giao cho phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, UBND các xã, 

phường quản lý, đủ điều kiện đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã 

thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc đầu tư xây dựng 

nhà ở không phù hợp quy hoạch được duyệt và không đúng với nội dung giấy phép 

xây dựng được cấp tại các khu quy hoạch đấu giá. 

-  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thị xã trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ tham mưu của mình theo quy định của pháp luật. 

4. Phòng Tư pháp. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật đấu 

giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp để 

người dân hiểu và thực hiện. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, quan 

hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giải quyết khó 

khăn, vướng mắc đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để có sự chấn chỉnh 

kịp thời những hạn chế, tồn tại về đấu giá quyền sử dụng đất,phát hiện đề nghị cấp 

có thẩm quyền xử lý các tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu 

giá và những tổ chức, cá nhân có liên quan có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 

động đấu giá tài sản. 

-  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thị xã trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ tham mưu của mình theo quy định của pháp luật. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Xây dựng chuyên mục đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử của thị xã 

nhằm cung cấp rộng rãi thông tin về đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử 

dụng đất nói riêng để các tổ chức đấu giá có điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin 

đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu 

sử dụng đất tiếp cận thông tin đăng ký tham gia đấu giá. 

6. Công an thị xã. 

Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử 

dụng đất; tham mưu UBND thị xã thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật 
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tự và loại trừ tiêu cực trong hoạt động đấu giá, kịp thời phát hiện, báo cáo người có 

thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra các vi phạm phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND thị xã và cấp trên. 

7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

-  Kịp thời tham mưu UBND thị xã công tác giải phóng mặt bằng các khu đất 

đấu giá; chỉ đạo các Nhà thầu thi công triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng 

theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng; đảm bảo tiến độ để bàn giao công trình cho 

các phòng, ban thực hiện các bước triển khai công tác đấu giastheo đúng quy định.  

- Bàn giao đầy đủ hồ sơ bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và bản vẽ đầu tư hạ 

tầng cho phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, 

UBND các xã, phường để có cơ sở chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB; Niêm yết 

công khai tại Trụ sở UBND thị xã, UBND các xã, phường để người tham gia đấu 

giá được biết. 

8. Tổ giám sát các cuộc đấu giá trên địa bàn. 

- Tổ giám sát có trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 

luật về đấu giá tài sản và thực hiện các quyền khác theo quy định. 

- Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho 

rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 

2, Điều 9 Luật đấu giá tài sản; đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu 

giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi 

phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5, Điều 9 của Luật đấu giá tài sản. 

- Yêu cầu các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản lắp đặt hệ thống camera an ninh 

trước khi tổ chức các cuộc đấu giá nhằm công khai, khách quan, minh bạch trong 

quá trình đấu giá đồng thời có căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm các quy định 

pháp luật. 

- Báo cáo đề xuất UBND thị xã xem xét xử lý các hành vi vi phạm khác có 

liên quan, tình hình khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giám sát để xử 

lý theo đúng quy định pháp luật. 

9. Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Căn cứ các tiêu chí đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có số điểm cao nhất, công khai kết quả lựa chọn và 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định. Không lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản uy tín thấp, đã có hành vi vi phạm điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 9 Luật đấu 
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giá tài sản và đã từng có phản ánh về việc chưa trả lại cho người tham gia đấu giá 

không trúng đấu giá hoặc chưa chuyển cho chủ tài sản để thanh toán tiền mua tài 

sản đối với những người trúng đấu giá. 

10. UBND các xã, phường. 

- Yêu cầu UBND cấp xã, phường thực hiện nghiêm các quy định pháp luật khi 

ký chứng thực các văn bản ủy quyền để tham gia đấu giá; các cơ sở y tế ký xác 

nhận tình trạng sức khỏe của người tham gia đấu giá; xử lý nghiêm các cán bộ, 

công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có đất đấu giá phối hợp với đơn vị thực 

hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với khu đất, lô (thửa) đất được đấu giá tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có khu đất, lô (thửa) đất được đấu giá; phải 

thông báo công khai trên hệ thống loa phát thanh của địa phương về việc đấu giá 

quyền sử dụng đất để người dân biết và đăng ký tham gia đấu giá ngay khi nhận 

được thông báo niêm yết đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức đấu giá tài sản. thực hiện 

giám sát cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; 

-  Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xác nhận bàn giao hạ 

tầng về việc đo đạc, xác định vị trí, kích thước, diện tích, mốc giới của khu đất, 

lô (thửa) đất tại khu đấu giá trên địa bàn xã, phường có đất đấu giá;  

-  Phối hợp phòng TN&MT thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa, lập hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định 

của pháp luật về đất đai; Nếu để xẩy ra tranh chấp về ranh giới đối với các lô đất 

trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 (chi tiết có Danh mục kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, UBND 

thị xã yêu cầu các phòng ban ngành, UBND các xã phường thực hiện nghiêm túc./. 

                                                                  

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, Phó CT UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Thanh Phong 
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