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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) 

đối với các lô đất Khu A1-A3 thuộc dự án Khu dân cư Cầu Quằn – 

Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;  

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

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

04/4/2015 của Liên bộ 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 382/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm tại Khu A1 và A3 thuộc dự án Khu dân 

cư Cầu Quằn - Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam để tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại 

Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện 

Thuận Nam; 

Xét đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển tại tại Tờ trình số 176/TTr-QĐTPT 

ngày 09/7/2019 và  đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số:        

3099/TTr-STNMT ngày 30 tháng 7 năm 2019, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) đối với các 

lô Khu A1 và A3 thuộc dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với các nội dung sau: 

1. Vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, hình thức, thời hạn sử dụng khu đất 

trúng đấu giá: 

- Vị trí: Khu A1-A3 thuộc dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà 

Ná huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; 

- Diện tích: 3.483,4 m2/37 lô đất; 

- Mục đích sử dụng: Đất ở; 

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

2. Hạ tầng kỹ thuật: Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận được Quỹ đầu tư phát triển hoàn thành công tác đầu tư 

công trình theo đúng thiết kế được duyệt.  

3. Tổng giá trị tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất: 14.445.870.000 đồng 

(Mười bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng). 

4. Phương thức thanh toán, địa chỉ nộp tiền: Bằng tiền mặt hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản số 0811.000.008961 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

5. Thời gian nộp tiền: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết 

định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

(Kèm theo danh sách chi tiết khách hàng trúng đấu giá, diện tích, giá khởi 

điểm, giá trúng đấu giá). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm: Chuyển hồ sơ 

đấu giá quyền sử dụng đất đến cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi 

trường để thông báo cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 

việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo đúng quy định hiện hành; 

2. Cơ quan Thuế có trách nhiệm: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng 
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đất đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá và cho Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh theo quy định. 

3. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm: nộp tiền sử dụng 

đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài 

nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam có trách nhiệm: Sau khi đã nhận 

được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu 

giá, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và môi 

trường trình Ủy ban nhân dân huyện cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường 

chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và 

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất 

trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu 

địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế 

tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận 

Nam, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và Thủ trưởng cơ quan có chức năng 

liên quan và khách hàng trúng đấu giá căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch và PCT Phạm Văn Hậu; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.  KHH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Phạm Văn Hậu  
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