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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THỊ XÃ ðÔNG HÀ                                           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:10/2008/Qð-UBND                       ðông Hà, ngày 16 tháng 7  năm 2008 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
 

Về việc Ban hành Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất thị xã ðông Hà 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ðÔNG HÀ 
 

  

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 216/2005/Qð-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có 
thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 78/2006/Qð-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2006 của 
UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất 
có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 650/Qð-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của UBND thị 
xã về việc Thành lập lại Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng các lô ñất thuộc thị xã ðông 
Hà quản lý; 

Theo ñề nghị của Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng ñất các lô ñất thuộc thị xã 
ðông Hà quản lý và Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất 

thị xã ðông Hà. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng HðND và UBND thị xã, Thủ trưởng các Ban, ngành liên 

quan, Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng các lô ñất thuộc thị xã ðông Hà quản lý, Chủ 
tịch UBND các phường, các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

CHỦ TỊCH 
 

     Nguyễn Văn Hùng 
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QUY CHÊ 

ðẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT THỊ XÃ ðÔNG HÀ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số10/2008/Qð-UBND  

ngày 16/7/2008 UBND thị xã ðông Hà) 
 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Hội ñồng ñấu giá quyền sử dụng các lô ñất thuộc thị xã ðông Hà quản lý 
gồm các thành viên ñược thành lập theo Quyết ñịnh số 650/Qð-UBNð ngày 
04/6/2008 của UBND thị xã ðông Hà (Gọi tắt là Hội ñồng ñấu giá). 

ðiều 2. ðối tượng ñấu giá là các tổ chức kinh tế, hộ gia ñình có tư cách pháp 
nhân, cá nhân có năng lực hành vi dân sự dầy ñủ có nhu cầu, ñủ ñiều kiện thì ñược 
tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất (Gọi tắt là người ñấu giá). 

ðiều 3. Quy chế này áp dụng cho việc bán ñấu giá quyền sử dụng ñất các lô ñất 
thuộc UBND thị xã ðông Hà quản lý. 

 

Chương II 
NHIỆM VỤ CỦA HỘI ðỒNG  

ðÂU GIÁ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ðỒNG ðẤU GIÁ 
 

ðiều 4. Nhiệm vụ của Hội ñồng ñấu giá 
1. Trước ngày ñấu giá, Hội ñồng ñấu giá thông báo công khai thửa ñất ñưa vào 

ñấu giá 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin ñại chúng, niêm yết 
công khai tại phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã ðông Hà. ðịa chỉ: 30B Lê Duẩn thị 
xã ðông Hà và UBND phường nơi có ñất ñấu giá. 

2. Cung cấp thông tin về hồ sơ ñịa chính của lô ñất, tài sản trên ñất cho các ñối 
tượng ñăng ký tham gia ñấu giá. 

3. Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký tham gia ñấu giá, kiểm tra và phát phiếu ñấu giá cho 
người ñủ ñiều kiện. 

4. Tổ chức thực hiện việc ñấu giá, lập biên bản ñấu giá và trình UBND thị xã 
phê duyệt kết quả ñấu giá. 

5. Phải giữ bí mật về giá ñấu của người ñấu giá cho ñến khi công bố kết quả 
chính thức. 

ðiều 5. Nhiệm vụ của thành viên Hội ñồng ñấu giá 
1. Tham gia ñầy ñủ các buổi sinh hoạt và các phiên ñấu giá của Hội ñồng ñấu 

giá. 
2. Thực hiện các nhiệm vụ do Hội ñồng ñấu giá phân công. 
3. Có trách nhiệm tham mưu, cung cấp các quy ñịnh của pháp luật, các thông tin 

chuyên môn thuộc lĩnh vực mình ñang quản lý cho Hội ñồng ñấu giá ñể việc ñấu giá 
ñúng pháp luật và ñạt yêu cầu ñề ra. 

ðiều 6. Nhiệm vụ của tổ giúp việc 
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Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ ñạo, ñiều hành 
của Hội ñồng ñấu giá. 

Chương III 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ðẤU GIÁ 

 

ðiều 7. Các ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 2 của Quy chế này ñược ñăng ký tham 
gia ñấu giá khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

1. Có ñơn ñề nghị tham gia ñấu giá theo mẫu do Hội ñồng ñấu giá phát hành, 
trong ñó có nội dung cam kết sử dụng ñất ñúng mục ñích, ñúng quy hoạch khu vực 
trúng ñấu giá. 

2. ðiều kiện về vốn và kỷ thuật hoặc khả năng tài chính. 
a) ðối với các tổ chức phải có ñủ ñiều kiện về vốn và kỷ thuật ñể thực hiện dự 

án hoặc phương án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật; 
b) ðối với hộ gia ñình và cá nhân phải có ñiều kiện về khả năng tài chính ñể 

thực hiện dự án hoặc phương án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật. Trường hợp ñấu 
giá ñất ñã chia tô (Thửa) làm nhà ở của hộ gia ñình, cá nhân thì hộ gia ñình, cá nhân 
tham gia ñấu giá không cần ñiều kiện này. 

ðiều 8. Nghĩa vụ của người ñấu giá 
1. Các ñối tượng có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 6 của Quy chế này thực 

hiện ñăng ký và hoàn tất thủ tục ñăng ký trong thời gian do Hội ñồng ñấu giá thông 
báo. 

2. Các tổ chức cá nhân ñăng ký và nộp hồ sơ tham gia ñấu giá phải nộp các 
khoản tiền sau ñây: 

a) Tiền ñặt cọc (Tiền bão lãnh- tiền ñặt cọc trước) bằng 5% giá khởi ñiểm ban 
ñầu của lô ñất ñấu giá, mức cụ thể do Hội ñồng ñấu giá quyết ñịnh; 

b) Phí ñấu giá: Khoản phí này nộp khi ñăng ký tham gia ñấu giá ñược sử dụng 
chi phí cho việc tổ chức ñấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân ñã ñăng ký 
tham gia. Mức phí ñấu giá do HðND tỉnh quyết ñịnh.  

3. Người ñấu giá không ñược lấy lại khoản tiền ñặt cọc và số tiền ñó sẽ ñược nộp 
toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:  

a) ðã ñăng ký tham gia ñấu giá tại khoản 1 ðiều này nhưng không tham gia ñấu 
giá; 

b) ðã tham gia ñấu giá từ vòng 2 trở ñi nhưng giá vòng sau thấp hơn giá cao 
nhất của vòng ñấu trước trực tiếp; 

c) ðã trúng ñấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng ñất hoặc rút lại giá ñã 
ñấu;  

d) Vi phạm quy chế ñấu giá. 
ðiều 9. Quyền lợi của người ñấu giá 
1. ðược nhà nước giao ñất theo kết quả trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñược 

UBND thị xã phê duyệt. 
2. ðược trừ tiền ñặt cọc vào tiền sử dụng ñất phải nộp nếu trúng ñấu giá. 
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3. ðược nhận lại khoản tiền ñặt cọc trong các trường hợp sau: 
a) Người không trúng ñấu giá ñược trả lại ngay sau khi cuộc ñấu giá kết thúc; 
b) Người ñã ñăng ký tham gia ñấu giá nhưng rút lại ñơn ñăng ký trong thời hạn 

hoàn tất thủ tục tham gia ñấu giá quy ñịnh khoản 1 ðiều này; 
c) Người trúng giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng ñất quy ñịnh tại 

khoản 3, ðiều 11 của Quy chế này. 
 

Chương IV 
 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ðẤU GIÁ 
 

ðiều 10. Giá khởi ñiểm và bước giá ñể ñấu giá 
1. Giá khởi ñiểm ñấu giá: Theo Quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền quy ñịnh. 
2. Bước giá: Mức 5.000.000 ñồng/vòng ñấu giá. 
3. Giá khởi ñiểm của vòng ñấu tiếp theo bằng mức giá cao nhất của vòng ñấu 

trước ñó cộng với bước giá.  
ðiều 11. Tổ chức ñấu giá 
1 Thủ tục mở phiên ñấu giá 
a) Giới thiệu thành viên Hội ñồng ñấu giá, danh sách những người có mặt tại 

thời ñiểm ñấu giá; 
b) Công bố danh sách những người ñủ ñiều kiện tham gia ñấu giá; 
c) ðại diện Hội ñồng bán ñấu giá giới thiệu quy chế và những thông tin liên 

quan ñến việc ñấu giá; 
d) Cấp phát, hướng dẫn thủ tục ñấu giá và giải ñáp các ñề nghị của người ñấu 

giá. 
2. Hình thức và trình tự ñấu giá 
a) ðấu giá bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín: ðấu theo từng vòng, liên tục 

cho ñến khi không còn người yêu cầu ñấu giá tiếp thì người có phiếu ñấu giá hợp lệ 
có mức giá trả cao nhất là người trúng ñấu giá; 

b) Thời gian một vòng ñấu giá là 10 phút kể từ khi bỏ phiếu ñến khi niêm phong 
hòm phiếu; 

c) Phiếu ñấu giá không hợp lệ là các phiếu:  
- Phiếu không do Hội ñồng ñấu giá phát hành; 
- Phiếu bỏ dưới giá khởi ñiểm; 
- Phiếu không ghi ñầy ñủ và rõ ràng các chỉ tiêu trong phiếu ñấu. 
3. Xử lý trường hợp từ chối mua: Trường hợp trong phiên ñấu giá, người trả giá 

cao nhất từ chối mua, thì người trả giá cao liền kề chỉ ñược mua khi khoản tiền chênh 
lệch giữa hai mức giá này nhỏ hơn số tiền ñặt cọc. Trường hợp khoản tiền chênh lệch 
giữa hai mức giá này lớn hơn tiền ñặt cọc thì tổ chức ñấu giá lại với giá khởi ñiểm 
vòng ñấu này là giá cao liền kề cộng với bước giá. 
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Nếu phiên ñấu giá ñã kết thúc, sau ñó người trả giá cao nhất từ chối mua thì tổ 
chức lại phiên ñấu giá vào thời ñiểm khác. 

4. Tài liệu, biểu mẫu liên quan phục vụ ñấu giá gồm: 
- ðơn xin ñăng ký tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất; 
- Phiếu ñấu giá quyền sử dụng ñất; 
- Biên bản kết quả ñấu giá quyền sử dụng ñất; 
- Thông báo trúng ñấu giá quyền sử dụng ñất; 
- Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho ñối tượng trúng ñấu giá; 
ðiều 12. Phê duyệt kết quả ñấu giá 
1. Căn cứ vào biên bản ñấu giá, Hội ñồng bán ñấu giá trình Chủ tịch UBND thị 

xã phê duyệt kết quả ñấu giá. 
2. Nội dung phê duyệt kết quả trúng ñấu giá gồm: Họ tên, ñịa chỉ, số chứng minh 

nhân dân của người trúng ñấu giá (Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí 
thửa ñất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần 
thiết khác. 

ðiều 13. Giao ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho người trúng ñấu 
giá 

1. Căn cứ vào quyết ñịnh phê duyệt kết quả ñấu giá của UBND thị xã và giấy 
xác nhận ñã nộp ñủ tiền của người trúng ñấu giá, cơ quan Tài nguyên và Môi trường 
trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh giao ñất; 

Hồ sơ gồm: 
- Quyết ñịnh phê duyệt kết quả ñấu giá ñất của UBND thị xã; 
- Hồ sơ ñịa chính lô, thửa ñất ñã trúng ñấu giá;  
- Hồ sơ thu tiền ñất của Hội ñồng ñấu giá lập. 
2. Tiến hành làm thủ tục của Hội ñồng ñấu giá: 
- Cung cấp hồ sơ xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất và hướng dẫn cho 

người trúng ñấu giá kê khai và nộp các khoản lệ phí;  
- Tiếp nhận lại hồ sơ, thu hộ các khoản lệ phí và nộp thay cho người trúng ñấu 

giá ñể làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (Người trúng ñấu giá có bản 
ủy quyền cho Hội ñồng ñấu giá nộp thay); 

- Luân chuyển hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh và trình 
cơ quan có thẩm quyền có quyết ñịnh giao ñất, cấp giấy Chứng nhận quyền sử ñất; 

- Nhận giấy Chứng nhân quyền sử dụng ñất và phát giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất cho người trúng ñấu giá, lập sổ theo dõi, biên nhận. 

Thời hạn cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng ñất cho ñối tượng trúng ñấu giá 
chậm nhất không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày ñối tượng hoàn thành nghĩa vụ tài 
chính và nộp ñầy ñủ hồ sơ cho Hội ñồng ñấu giá. 

Hội ñồng ñấu giá ñược phép mời các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia trong 
quá trình trước, trong, sau ñấu giá nhằm ñảm bảo cho việc ñấu giá công bằng, dân 
chủ, an toàn, bảo vệ lợi ích chính ñáng của nhà nước và người ñấu giá. 
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ðiều 14. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu từ ñấu giá. 
1. ðồng tiền dùng ñể thanh toán là ñồng Việt Nam. 
2. Tổ chức, cá nhân trúng ñấu giá phải thực hiện thanh toán 01 (Một) lần toàn bộ 

số tiền trúng ñấu giá, lệ phí trước bạ, lệ phí ñịa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất và các khoản thu khác (Nếu có) theo thời gian thông báo của Hội 
ñồng bán ñấu giá. Thời hạn nộp ñủ tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Hội 
ñồng bán ñấu giá kết quả trúng ñấu giá. 

3. Trường hợp tổ chức cá nhân trúng ñấu giá không nộp ñủ số tiền trên trong thời 
gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Hội ñồng bán ñấu giá công bố kết quả giá thì Hội 
ñồng bán ñấu giá lập Biên bản hủy kết quả ñấu giá và trưng thu số tiền ñặt cọc nộp 
vào ngân sách nhà nước. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người trúng ñấu giá 
không thể ñến nộp tiền trúng ñấu giá ñược thì ủy quyền cho người khác nộp thay.  

Không áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng ñất ñối với mọi ñối tượng 
tham gia ñấu giá.  

ðiều 15. Thanh toán, hoạch toán và quản lý thu tiền lệ phí ñấu giá. 
a) Khoản thu phí ñấu giá ñược sử dụng ñể chi phí cho công tác phục vụ ñấu giá 

ñất và chi phí liên quan ñể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho 
người trúng ñấu giá; 

b) Mức chi căn cứ vào chế ñộ tài chính của nhà nước quy ñịnh; 
c) Sau mỗi ñợt ñấu giá, Hội ñồng ñấu giá báo cáo tình hình thu chi tài chính với 

cơ quan Tài chính cùng cấp. 
 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 16. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có gì khó khăn vướng mắc 
Hội ñồng ñấu giá và phòng Tài chính- Kế hoạch kịp thời báo cáo ñể UBND thị xã 
xem xét, xử lý. 

Hội ñồng ñấu giá, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Tài nguyên- Môi trường, 
người tham gia ñấu giá, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quy 
chế này./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 

 
 
 


