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S:  10  /2022/QD-UBND Quáng Trj, ngày tháng  4  nám 2022 

QUYET D!NH 

Sfra di mt s Diu cüa Quy chê ctu giá quyên sfr diing dt dê giao dt 
có thu tiên sü ding dat hoc cho thuê dat trên dja bàn tInh Quãng TrI 

ban hành kern theo Quyêt djnh so 50/2019/QD-UBND 
ngày 20/12/2019 cüa UBND tinh Quãng Trj 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR 

Can ct' Lut Td chic chInh quyn dja phu'crng ngây 19/6/2015, 

Can cz Lufit tha &i, b sung m5t so diu cüa Lut T chic ChInh phi và 
Lu2t TO chi'c ChInh quyên dja phuv'ng ngày 22/11/2019, 

C'àn ci Luçt Ban hành van ban quyph4m phOp lut ngày 22/6/2015, 

Can cz' Lut Da't dai ngày 29/11/2013; 

Can cz Lut DOu giá tài sOn ngày 17/11/2016, 

Can ci Lut QuOn l), si dyng tài sOn cOng ngày 21/6/2017; 

CánciNgh/ djnh s43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy 
djnh chi tiêt thi hành mç5t so diéu cia Luát DOt dai; 

COn thNghj djnh sO' 44/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cña ChInh phi quy 
djnh ye giO dOt; 

On c&Nghf dinh sO' 45/2014/ND-CF ngOy 15/5/2014 cia ChInh phz quy 
dinh ye thu tiên th dyng dOt; 

Can c&Nghj d/nh sO' 46/2014/ND-cP ngOy 15/5/2014 cia Chinh phz quy 
dinh ye thu tiên thuê dOt, thuê mt nzthc; 

C'ánthNghj djnh so'01/2017/ND-C'Pngày 06 /01/2017 cza ChInhphi 
s&a dOi, bO sung in5t sO Nghj djnh quy djnh chi tiét thi hOnh Lut DOt dai, 

COn ci Nghi djnh sO' 123/2017/ND-CF ngày 14 /11/2017 cza ChInh ph1 
tha dói, bO sung rn5t sO diéu ctha cOc nghj dfnh quy djnh ye thu tiên sz'c dyng dOt, 
thu tién thuê dOt, thuê mgt nióc; 

COn ci'cNghj djnh so' 62/2017/ND-CF ngOy 16/5/2017 cza ChInhphi quy 
dfnh chi tiêt m5t sO diéu và bin phOp thi hành Luç2t dOu giO tài sOn; 

Can c0 ThOngtw sO' 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 cia B5 trw&ng B 
Tài chInh hu'O'ng dOn rnt so diêu cOa Nghj d/nh so 45/2014/ND-CF ngày 
15/5/2014 cua ChInh phO quy d/nh ye thu tiên th dyng dOt, 
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Cván ci Thông tir s 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 cña Bç5 triróng Bç5 
Tat chInh hiráng dan mt so diêu cia Nghj a'jnh sô46/2014/ND-CPngày 
15/5/2014 cta ChInh phi quy djnh ye thu tiên thuê dat, thuê mat nuc; 

Can ci Thông tu' lien tjch so' 14/2015/TTLT- BTNMT-BTP ngày 
04/4/2015 ca B5 Tài nguyen và MOi trw&ng - B Tu'phOp quy d/nh vic tO ch'c 
thy'c hin dáu giá quyén si' dyng dat dê giao dat có thu tiên th dung dat hoc 
cho thuê dat; 

C'àn ci Thông tu' so' 332/2016/7T-BTC ngày 26/12/2016 cia B tru'óng B 
Tài chInh tha dôi, hO sung m5t sO diêu cüa Thông tu' sO 76/2014/7T-BTC ngày 
16/6/2014 cza Bó Tài chinh huàng dan m5t sO diêu cia Nghj djnh sO 45/2014/ND-
CT ngày 15/5/2014 cüa Chmnh phi quy djnh ye thu tién th dyng dát, 

Can cli' Thông tu' 5o' 45/201 7/TT-BTCngày 12/5/2017 cüa B.5 tru'áng B5 
Tài chInh quy djnh khung thI lao djch vy dâu giá tài san theo quy djnh ti lugt 
dáu giá tài san; 

Cán cz.' Thông tir so' 48/20 1 7/TT-BTC ngày 15/5/2017 cia Bó trir&ng Bó 
Tài chInh quy djnh ché dç5 tài chInh trong hogt dóng dáu giá tài sán, 

Theo d nghj cüa C'hánh Van phông Uy ban nhán dan tinh, Giáin do'c Sà 
Tài nguyen và Môt trzrO'ng. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Süa dôi mt si Diu cüa Quy ch du giá quyên sü' diing dt 
dê giao dat có thu tin sü diing dat hokic  cho thuê dat trên dja bàn tnh 
Quãng Tr ban hành kern theo Quyt djnh so 50/2019/QD-UBND ngày 
20/12/2019 cüa UBND tinh Quãng Tn: 

1. di Khoãn 8, Diu 3 nhu sau: 

"8. Dan vi thrc hin cuc diu giá quyn sir dung dt là t chüt du giá tài 
san ho.c Hi dông dâu giá tài san theo quy djnh cüa Lut Dâu giá tâi san." 

2. Si:ra dôi Diêu 5 nhtr sau: 

"Diêu 5. Diêu kiin ye các khu dat, thü'a dat duqc dâu giá quyên sü 
diing dt 

Thisc hiên theo khoân 1 Diêu 119 Luât Dat dai näm 2013." 

3. Sra dôi Khoãn 4, Diu 6 nhii sau: 

"4. Ngoài các quy djnh v diu kin tham gia du giá quyên sr ding dt 
trên day, khi tharn gia dâu giá, các to chirc, cá nhân phãi tuân thu các quy dnh 
cüa Lut Dâu giá tài san ye trInh tir, thu tiic dãu giá, quyên và nghTa v11 cüa 
ngu1i tham gia dâu giá và các quy djnh khác có lien quan." 



TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TCH 
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Diu 2. Diêu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngàyOf théng  5  nãm 2022. 

2. Chánh Van phông US'  ban nhân dan tinh, Giám dôc S Tài nguyen Va 
Môi trlxng; Thu truâng các S, ban, nganh, doàn the thuc tinh; Chü tjch US' 
ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh phô và các to chirc, cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  4/- 
Noi nhan: 
- Nhtr Diu 2; 
- Viii Pháp ch - Bô TNMT; 
- B Tix pháp (Ciic KTVBQPPL); 
- Thuong trrc Tinh u; 
- Thung trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cong báo, Cng TTDT tinli; 
- Li.ru: VT, KTT1a,1  
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