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ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƯ PĂH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  319 /QĐ- UBND                                 Chư Păh, ngày  08  tháng  4  năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền  

sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Păh. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015); 

Căn cứ Luật Đất đai (năm 2013) và các văn bản hướng dẫn việc thi hành;  

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản (năm 2016); 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và 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 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 

huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/32020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (được sửa đổi, bổ 

sung theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai); 

        Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc phê duyệt Phương án, Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Păh và Dự toán 

kinh phí thực hiện; 

       Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 05/TTr-TNMT ngày 

12/3/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2020 

trên địa bàn huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 

2020 trên địa bàn huyện Chư Păh, gồm những nội dung chính sau đây: 

1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng 

đất và hạ tầng kỹ thuật.  

* Phạm vi quỹ đất đưa ra đấu giá: Tại 05 xã, thị trấn (gồm: Khu quy hoạch đường 

Phan Đình Phùng (thị trấn Phú Hòa); Khu quy hoạch Tổ dân phố 2 (thị trấn Ia Ly); Khu 

quy hoạch thôn 4, thôn 5 (xã Nghĩa Hòa); Khu quy hoạch ngã ba làng Bàng, (xã Ia Ka); 
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khu quy hoạch trung tâm xã Nghĩa Hưng); với tổng số 247 lô đất với tổng diện tích 

50.990,13 m2 đất ở. 

* Tổng giá khởi điểm (tạm tính): 23.456.542.500 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm 

năm mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghĩn năm mươi đồng), trong đó: 

1.1. Thị trấn Phú Hòa: 

- Tổng cộng 108 lô thuộc khu quy hoạch đường Phan Đình Phùng (nối dài) với 

tổng diện tích là 21.128 m2 (từ lô A01 đến lô A28; từ lô I32 đến lô I58, từ lô I 65 đến lô 

I103; từ lô H15 đến lô H22; từ lô H27 đến lô H32;) theo quy hoạch tại Quyết định số 

1804/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt 

Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng đường Phan Đình Phùng (nối dài), thị trấn Phú Hoà, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;  

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 10.531.962.500 đồng. 

1.2. Tại thị trấn Ia Ly (Khu quy hoạch Tổ dân phố 2): 

- Tổng cộng 68 lô (Từ Lô 01A đến lô 13A; từ lô 01B đến lô 22B; từ lô 01D đến lô 

18D; từ lô 01E đến lô 18E) với tổng diện tích 17.387 m2 thuộc đường QH rộng 14 m (dãy 

A, B) và 11m (Dãy D, E) - khu quy hoạch Tổ dân phố 2 (theo quy hoạch tại Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008  của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trình công cộng khu vực Tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 3.477.400.000 đồng. 

1.3. Tại xã Nghĩa Hòa (Khu quy hoạch thôn 4, thôn 5). 

- Tổng cộng 14 lô (từ lô A38 đến lô A41; lô B49, lô B53; lô C29; lô C30; từ lô D36 đến 

lô D41)  với  tổng diện tích 2.505 m2 thuộc đường quy hoạch Đ7 rộng 17,5m - khu quy hoạch 

thôn 4, thôn 5 (theo quy hoạch tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012  của 

ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng 

Điểm dân cư thôn 4, thôn 5 (phía Nam Đường tỉnh lộ 661), xã Nghĩa Hoà, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 1.606.500.000 đồng.  
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1.4. Tại xã Ia Ka:   

- Tổng số lô đưa ra đấu giá 40 lô (lô C1, lô C21, lô C22; từ lô C23 đến lô C26; từ lô 

D6 đến lô D38) với diện tích 7.002,375 m2 thuộc đường quy hoạch Đ1, Đ2 rộng 13,5m (theo 

quy hoạch tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng khu ngã ba làng Bàng, xã 

Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 5.058.262.500 đồng. 

1.5. Tại xã Nghĩa Hưng (Khu trung tâm xã, thôn 6): 

Tổng số lô đưa ra đấu giá 17 lô (lô B33, lô B34, lô B40; lô H2, lô H3, lô H7, lô H9, lô 

H13, lô H18, lô H20, lô H22, lô H23, lô H24, lô H33, lô H54, lô F25, lô F47 ) với tổng diện 

tích 2.967,75 m2 thuộc tuyến đường QH rộng 12 m, khu quy hoạch trung tâm xã (thôn 6) 

(theo quy hoạch tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010 của UBND huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây 

dựng đất dân cư và công trình công cộng khu vực điều chỉnh, mở rộng trung tâm xã Nghĩa 

Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 2.782.417.500 đồng. 

(Có Bảng chi tiết từng khu vực tại các xã, thị trấn kèm theo). 

 2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các thửa đất đấu giá. 

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết:  

+ Khu quy hoạch đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Hòa đã được Ủy ban nhân 

dân huyện phê duyệt theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 16/11/2012; 

+ Khu quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trình công  cộng khu vực Tổ dân phố 2, 

thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008; 

+ Khu quy hoạch thôn 4, thôn 5 xã Nghĩa Hòa đã được Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt  theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012; 

+ Khu quy hoạch ngã ba làng Bàng, xã Ia Ka đã được Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012; 
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+ Khu quy hoạch chi tiết  xây dựng đất dân cư và công trình công cộng khu vực điều 

chỉnh, mở rộng trung tâm xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã được Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010.  

 - Về kế hoạch sử dụng đất: Nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Chư Păh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 

06/3/2020; 

 - Thuộc quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng. 

3. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện (xử lý) việc đấu giá quyền sử dụng đất: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.  

Điều 2.  Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền 

sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,  thị trấn có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Păh. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:      

- Như Điều 3; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các PVP; 

- Lưu: VT, CVKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

                      

                       Nay Kiên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƯ PĂH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:        /QĐ- UBND                                 Chư Păh, ngày       tháng  3 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

 năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Păh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn việc thi hành;  

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và 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 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/32020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (được sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai); 

        Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện về 

việc phê duyệt Phương án, Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất và cho thuê đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Păh và Dự toán kinh phí thực 

hiện; 

       Xét đề nghị của phũng Tài nguyờn và Mụi trường tại Tờ trỡnh số 05/TTr-TNMT 

ngày12/3/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 

2020 trên địa bàn huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Nay đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 

2020 trên địa bàn huyện Chư Păh gồm những nội dung chính sau đây: 

1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, mục đích, hỡnh thức, thời hạn sử dụng 

đất và hạ tầng kỹ thuật.  

* Phạm vi quỹ đất đưa ra đấu giá: Tại 05 xó, thị trấn (gồm: Khu quy hoạch đường 

Phan Đỡnh Phùng (thị trấn Phú Hũa); Khu quy hoạch  Tổ dân phố 2( thị trấn IaLy); Khu 

quy hoạch thôn 4, thụn 5 (xó Nghĩa Hũa); Khu quy hoạch ngó ba làng Bàng, (xó Ia Ka); 

khu quy hoạch trung tâm xó Nghĩa Hưng); với tổng số 247 lô đất với tổng diện tích 

50.990,13 m2 đất ở. 

* Tổng giá khởi điểm (tạm tính): 23.456.542.500 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm 

năm mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghỡn năm mươi đồng), trong đó: 

1.1.  Thị trấn Phỳ Hũa: 

- Tổng cộng 108 lô thuộc khu quy hoạch đường Phan Đỡnh Phựng (nối dà i) với 

tổng diện tớch là  17.289,13 m2 (từ lô A01 đến lô A28; từ lô I32 đến lô I103; từ lô H15 

đến lô H22; từ lô H27 đến lô H32;) theo quy hoạch tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND 

ngà y 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều 

chỉnh chi tiết xây dựng đường Phan Đỡnh Phùng (nối dà i), thị trấn Phú Hoà , huyện Chư 

Păh;  

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 8.742.153.750 đồng. 
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1.2. Tại thị trấn Ia Ly (Khu quy hoạch Tổ dân phố 2): 

- Tổng cộng 68 lô (Từ Lô 01A đến lô 13A; từ lô 01B đến lô 22B; từ lô 01D đến lô 

18D; từ lô 01E đến lô 18E) với tổng diện tích 17.387 m2 thuộc đường QH rộng 14 m (dóy 

A, B) và 11m (Dóy D, E) - khu quy hoạch Tổ dân phố 2 (theo quy hoạch tại Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008  của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trỡnh cụng cộng khu vực Tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly, 

huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế 

- Tổng giá trị khởi điểm: 3.477.400.000 đồng. 

1.3. Tại xó Nghĩa Hũa (Khu quy hoạch thôn 4, thôn 5). 

- Tổng cộng 14 lô (từ lô A38 đến lô A41; lô B49, lô B53; lô C29; lô C30; từ lô D36 đến 

lô D41)  với  tổng diện tích 2.505 m2 thuộc đường quy hoạch Đ7 rộng 17,5m - khu quy hoạch 

thôn 4, thôn 5( theo quy hoạch tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012  của 

ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng 

Điểm dân cư thôn 4, thôn 5 (phía Nam Đường tỉnh lộ 661), xó Nghĩa Hoà). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 1.606.500.000 đồng.  

1.4. Tại xó Ia Ka:   
- Tổng số lô đưa ra đấu giá 40 lô (lô C1, lô C21, lô C22; từ lô C23 đến lô C26; từ lô 

D6 đến lô D38) với diện tích 7.002,375 m2 thuộc đường quy hoạch Đ1, Đ2 rộng 13,5m (theo 

quy hoạch tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xừy dựng khu ngó ba làng Bàng, xó 

Ia Ka, huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 5.058.262.500 đồng. 

1.5. Tại xó Nghĩa Hưng (Khu trung từm xú, thụn 6): 

Tổng số lô đưa ra đấu giá 17 lô (lô B33, lô B34, lô B40; lô H2, lô H3, lô H7, lô H9, lô 

H13, lô H18, lô H20, lô H22, lô H23, lô H24, lô H33, lô H54, lô F25, lô F47) với tổng diện 

tích 2.967,75 m2 thuộc tuyến đường QH rộng 12 m, khu quy hoạch trung tâm xó (thôn 6) 

(theo quy hoạch tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết xây dựng đất dân cư và công trỡnh công cộng khu vực điều chỉnh, mở rộng trung tâm 

xó Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 2.782.417.500 đồng. 
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(Có Bảng chi tiết từng khu vực kèm theo). 

 2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các thửa đất đấu giá. 
- Về quy hoạch xây dựng chi tiết:  

+ Khu quy hoạch đường Phan Đỡnh Phựng, thị trấn Phỳ Hũa đó được Ủy ban nhân 

dân huyện phê duyệt theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 16/11/2012; 

+ Khu quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trỡnh cụng  cộng khu vực Tổ dân phố 2, 

thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh đó được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008; 

+ Khu quy hoạch thụn 4, thụn 5 xó Nghĩa Hũa đó được Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt  theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012; 

+ Khu quy hoạch ngó ba làng Bàng, xó Ia Ka đó được Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012; 

+ Khu quy hoạch chi tiết  xây dựng đất dân cư và công trỡnh cụng cộng khu vực điều 

chỉnh, mở rộng trung tâm xó Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đó được Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010.  

 - Về kế hoạch sử dụng đất: Nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Chư Păh đó được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; 

 - Thuộc quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng. 

3. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện (xử lý) việc đấu giá quyền sử dụng đất: 

Phũng Tài nguyờn và Mụi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.  

Điều 2.  Căn cứ các nội dung đó được phê duyệt tại Điều 1, giao phũng Tài nguyờn 

và Mụi trường chủ trỡ, phối hợp với cỏc phũng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân cỏc xó, thị 

trấn cú liờn quan tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền 

sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

  Điều 3. Chánh Văn phũng HĐND-UBND huyện, Trưởng phũng Tài nguyờn và Mụi 

trường, Thủ trưởng các phũng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cỏc xó,  thị trấn có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Păh. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:      

- Như điều 3; 

- Sở Tài nguyên&Môi trường; 

- TTr. Huyện ủy; TTr. HĐND huyện; 
- Lónh đạo UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các PVP 

- Lưu: VT, CVKT. 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

                      

                       Nay Kiên 
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ñy ban nh©n d©n                       céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  huyÖn ch p¨h                                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Số:        /QĐ- UBND                                 Chư Păh, ngµy  17 th¸ng  3 n¨m 2020. 
 

QuyÕt ®Þnh 

VÒ viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn  

sö dông ®Êt n¨m 2020 trªn ®Þa bµn huyÖn Chư Păh. 

 

ñy ban nh©n d©n huyÖn 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn việc thi hành;  

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và 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 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/32020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chư Păh; 
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 11/2018/Q§-UBND ngµy 04/4/2018 cña UBND tØnh Gia Lai 

vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã 
thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc thuª ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh Gia Lai (®îc söa ®æi, bæ sung theo 
QuyÕt ®Þnh 14/2018/Q§-UBND ngµy 16/5/2018 cña UBND tØnh Gia Lai); 
        Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1340/Q§-UBND ngµy 18/10/2018 cña UBND huyÖn vÒ 
viÖc phª duyÖt Ph¬ng ¸n, KÕ ho¹ch ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö 
dông ®Êt vµ cho thuª ®Êt n¨m 2019 trªn ®Þa bµn huyÖn Ch P¨h vµ Dù to¸n kinh phÝ thùc 
hiÖn; 
       XÐt ®Ò nghÞ cña phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng t¹i Tê tr×nh sè 05/TTr-TNMT 
ngµy12/3/2020 vÒ viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt n¨m 
2020 trªn ®Þa bµn huyÖn, 

QuyÕt ®Þnh: 

 §iÒu 1. Nay ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt n¨m 

2020 trªn ®Þa bµn huyÖn Ch P¨h gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: 

1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng 

đất và hạ tầng kỹ thuật.  

* Phạm vi quỹ đất đưa ra đấu giá: Tại 05 xã, thị trấn (gồm: Khu quy hoạch đường 

Phan Đình Phùng (thị trấn Phú Hòa); Khu quy hoạch  Tổ dân phố 2( thị trấn IaLy); Khu 

quy hoạch thôn 4, thôn 5 (xã Nghĩa Hòa); Khu quy hoạch ngã ba làng Bàng, (xã Ia Ka); 

khu quy hoạch trung tâm  xã Nghĩa Hưng); với tổng số 247 lô đất với tổng diện tích 

50.990,13 m2 đất ở. 

* Tổng giá khởi điểm (tạm tính): 23.456.542.500 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm 

năm mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn năm mươi đồng), trong đó: 

1.1.  Thị trấn Phú Hòa: 

- Tổng cộng 108 lô thuộc khu quy hoạch đường Phan Đình Phùng (nối dài) với 

tổng diện tích là 17.289,13 m2 (từ lô A01 đến lô A28; từ lô I32 đến lô I103; từ lô H15 đến 

lô H22; từ lô H27 đến lô H32;) theo quy hoạch tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 

16/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh 

chi tiết xây dựng đường Phan Đình Phùng (nối dài), thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh;  

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 8.742.153.750 đồng. 

1.2. Tại thị trấn Ia Ly (Khu quy hoạch Tổ dân phố 2): 

- Tổng cộng 68 lô (Từ Lô 01A đến lô 13A; từ lô 01B đến lô 22B; từ lô 01D đến lô 

18D; từ lô 01E đến lô 18E) với tổng diện tích 17.387 m2 thuộc đường QH rộng 14 m (dãy 

A, B) và 11m (Dãy D, E) - khu quy hoạch Tổ dân phố 2 (theo quy hoạch tại Quyết định số 
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532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008  của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trình công cộng khu vực Tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly, 

huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế 

- Tổng giá trị khởi điểm: 3.477.400.000 đồng. 

1.3. Tại xã Nghĩa Hòa (Khu quy hoạch thôn 4, thôn 5). 

- Tổng cộng 14 lô (từ lô A38 đến lô A41; lô B49, lô B53; lô C29; lô C30; từ lô D36 đến 

lô D41)  với  tổng diện tích 2.505 m2 thuộc đường quy hoạch Đ7 rộng 17,5m - khu quy hoạch 

thôn 4, thôn 5( theo quy hoạch tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012  của 

ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng 

Điểm dân cư thôn 4, thôn 5 (phía Nam Đường tỉnh lộ 661), xã Nghĩa Hoà). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 1.606.500.000 đồng.  

1.4. Tại xã Ia Ka:   
- Tổng số lô đưa ra đấu giá 40 lô (lô C1, lô C21, lô C22; từ lô C23 đến lô C26; từ lô 

D6 đến lô D38) với diện tích 7.002,375 m2 thuộc đường quy hoạch Đ1, Đ2 rộng 13,5m (theo 

quy hoạch tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng khu ngã ba làng Bàng, xã 

Ia Ka, huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 5.058.262.500 đồng. 

1.5. Tại xã Nghĩa Hưng (Khu trung tâm xã, thôn 6): 

Tổng số lô đưa ra đấu giá 17 lô (lô B33, lô B34, lô B40; lô H2, lô H3, lô H7, lô H9, lô 

H13, lô H18, lô H20, lô H22, lô H23, lô H24, lô H33, lô H54, lô F25, lô F47 ) với tổng diện 

tích 2.967,75 m2 thuộc tuyến đường QH rộng 12 m, khu quy hoạch trung tâm xã (thôn 6) 

(theo quy hoạch tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010 của UBND huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây 

dựng đất dân cư và công trình công cộng khu vực điều chỉnh, mở rộng trung tâm xã Nghĩa 

Hưng, huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 2.782.417.500 đồng. 

(Có Bảng chi tiết từng khu vực kèm theo). 

 2. Th«ng tin vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¸c thöa ®Êt ®Êu gi¸. 

- VÒ quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt:  



12 

 

+ Khu quy ho¹ch ®êng Phan §×nh Phïng, thÞ trÊn Phó Hßa ®· ®îc UBND huyÖn 
phª duyÖt theo QuyÕt ®Þnh sè 1804/Q§-UBND ngµy 16/11/2012; 

+ Khu quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trình công  cộng khu vực Tổ dân phố 2, 

thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh ®· ®îc UBND huyÖn phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 532/QĐ-

UBND ngày 31/7/2008; 
+ Khu quy ho¹ch th«n 4, th«n 5 x· NghÜa Hßa ®· ®îc UBND huyÖn phª duyÖt  

theo QuyÕt ®Þnh sè 2012/Q§-UBND ngµy 21/12/2012; 
+ Khu quy ho¹ch ng· ba lµng Bµng, x· Ia Ka ®· ®îc UBND huyÖn phª duyÖt theo 

QuyÕt ®Þnh sè 2013/Q§-UBND ngµy 21/12/2012; 
+ Khu quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng ®Êt d©n c vµ c«ng tr×nh c«ng céng khu vùc ®iÒu 

chØnh, më réng trung t©m x· NghÜa Hng, huyÖn Ch P¨h ®· ®îc UBND huyÖn phª duyÖt 
t¹i QuyÕt ®Þnh sè 668/Q§-UBND ngµy 28/7/2009 vµ QuyÕt ®Þnh sè 07/Q§-UBND ngµy 
12/01/2010.  
 - VÒ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt: N»m trong KÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2020 cña huyÖn 

Ch P¨h ®· ®îc UBND tØnh phª duyÖt t¹i Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; 

 - Thuéc quü ®Êt cha giao, cha cho thuª sö dông. 

3. §¬n vÞ ®îc giao tæ chøc thùc hiÖn (xö lý) viÖc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt: 

Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng huyÖn Ch P¨h, tØnh Gia Lai.  

§iÒu 2.  C¨n cø c¸c néi dung ®· ®îc phª duyÖt t¹i §iÒu 1, giao phßng Tµi nguyªn 

vµ M«i trêng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ, UBND c¸c x·, thÞ trÊn cã liªn 
quan tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn viÖc đấu giá quyền sử dụng đất ®Ó thu tiÒn sö dông ®Êt 

n¨m 2020 trªn ®Þa bµn huyÖn ®¶m b¶o yªu cÇu, kÕ ho¹ch ®Ò ra. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trëng phßng Tài nguyên và Môi 

trường, Thñ trëng c¸c phßng, ban vµ Chñ tÞch UBND c¸c x·,  thÞ trÊn cã liªn quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của 

UBND huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 

2019 trên địa bàn huyện Chư Păh. 

QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./. 

 Nơi nhận:      

- Như ®iÒu 3; 
- Së Tµi nguyªn&M«i trêng; 
- TTr. HuyÖn ñy; TTr. H§ND huyÖn; 
- L·nh ®¹o UBND huyÖn; 
- C«ng an huyÖn; 
- C¸c PVP 
- Lưu: VT, CVKT. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TM. ñy ban nh©n d©n  

Chñ tÞch 

 

 
                      

                       Nay Kiªn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƯ PĂH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Số:        /QĐ- UBND                                 Chư Păh, ngày       tháng  3 năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

 năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Păh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn việc thi hành;  

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và 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 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/32020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Chư Păh; 

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (được sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai); 

        Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện về 

việc phê duyệt Phương án, Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất và cho thuê đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Păh và Dự toán kinh phí thực 

hiện; 

       Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 05/TTr-TNMT 

ngày12/3/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 

2020 trên địa bàn huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Nay đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 

2020 trên địa bàn huyện Chư Păh gồm những nội dung chính sau đây: 

1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng 

đất và hạ tầng kỹ thuật.  

* Phạm vi quỹ đất đưa ra đấu giá: Tại 05 xã, thị trấn (gồm: Khu quy hoạch đường 

Phan Đình Phùng (thị trấn Phú Hòa); Khu quy hoạch  Tổ dân phố 2( thị trấn IaLy); Khu 

quy hoạch thôn 4, thụn 5 (xã Nghĩa Hũa); Khu quy hoạch ngã ba làng Bàng, (xã Ia Ka); 

khu quy hoạch trung tâm xã Nghĩa Hưng); với tổng số 247 lô đất với tổng diện tích 

50.990,13 m2 đất ở. 

* Tổng giá khởi điểm (tạm tính): 23.456.542.500 đồng (Hai mươi ba tỷ, bốn trăm 

năm mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghỡn năm mươi đồng), trong đó: 

1.1.  Thị trấn Phỳ Hũa: 
- Tổng cộng 108 lô thuộc khu quy hoạch đường Phan Đỡnh Phựng (nối dài) với 

tổng diện tớch là 17.289,13 m2 (từ lô A01 đến lô A28; từ lô I32 đến lô I103; từ lô H15 

đến lô H22; từ lô H27 đến lô H32;) theo quy hoạch tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND 
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ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều 

chỉnh chi tiết xây dựng đường Phan Đình Phùng (nối dài), thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh;  

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 8.742.153.750 đồng. 

1.2. Tại thị trấn Ia Ly (Khu quy hoạch Tổ dân phố 2): 

- Tổng cộng 68 lô (Từ Lô 01A đến lô 13A; từ lô 01B đến lô 22B; từ lô 01D đến lô 

18D; từ lô 01E đến lô 18E) với tổng diện tích 17.387 m2 thuộc đường QH rộng 14 m (dóy 

A, B) và 11m (Dãy D, E) - khu quy hoạch Tổ dân phố 2 (theo quy hoạch tại Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008  của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trình công cộng khu vực Tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly, 

huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế 

- Tổng giá trị khởi điểm: 3.477.400.000 đồng. 

1.3. Tại xó Nghĩa Hũa (Khu quy hoạch thôn 4, thôn 5). 

- Tổng cộng 14 lô (từ lô A38 đến lô A41; lô B49, lô B53; lô C29; lô C30; từ lô D36 đến 

lô D41)  với  tổng diện tích 2.505 m2 thuộc đường quy hoạch Đ7 rộng 17,5m - khu quy hoạch 

thôn 4, thôn 5( theo quy hoạch tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012  của 

ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng 

Điểm dân cư thôn 4, thôn 5 (phía Nam Đường tỉnh lộ 661), xã Nghĩa Hoà). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, có đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 1.606.500.000 đồng.  

1.4. Tại xó Ia Ka:   
- Tổng số lô đưa ra đấu giá 40 lô (lô C1, lô C21, lô C22; từ lô C23 đến lô C26; từ lô 

D6 đến lô D38) với diện tích 7.002,375 m2 thuộc đường quy hoạch Đ1, Đ2 rộng 13,5m (theo 

quy hoạch tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xõy dựng khu ngó ba làng Bàng, xó 

Ia Ka, huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 5.058.262.500 đồng. 

1.5. Tại xã Nghĩa Hưng (Khu trung tõm xó, thụn 6): 

Tổng số lô đưa ra đấu giá 17 lô (lô B33, lô B34, lô B40; lô H2, lô H3, lô H7, lô H9, lô 

H13, lô H18, lô H20, lô H22, lô H23, lô H24, lô H33, lô H54, lô F25, lô F47) với tổng diện 

tích 2.967,75 m2 thuộc tuyến đường QH rộng 12 m, khu quy hoạch trung tâm xã (thôn 6) 

(theo quy hoạch tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc phê duyệt Quy hoạch 
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chi tiết xây dựng đất dân cư và công trình công cộng khu vực điều chỉnh, mở rộng trung tâm 

xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). 

- Mục đích, thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, sử dụng lâu dài. 

- Hỡnh thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đó được san gạt, giải phóng mặt bằng, mặt đường nhựa, có 

đường điện hạ thế. 

- Tổng giá trị khởi điểm: 2.782.417.500 đồng. 

(Có Bảng chi tiết từng khu vực kèm theo). 

 2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các thửa đất đấu giá. 
- Về quy hoạch xây dựng chi tiết:  

+ Khu quy hoạch đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Hòa đã được Ủy ban nhân 

dân huyện phê duyệt theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 16/11/2012; 

+ Khu quy hoạch chi tiết đất dân cư và công trỡnh cụng  cộng khu vực Tổ dân phố 2, 

thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 31/7/2008; 

+ Khu quy hoạch thôn 4, thôn 5 xã Nghĩa Hòa đã được Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt  theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012; 

+ Khu quy hoạch ngã ba làng Bàng, xã Ia Ka đã được Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2012; 

+ Khu quy hoạch chi tiết  xây dựng đất dân cư và công trình công cộng khu vực điều 

chỉnh, mở rộng trung tâm xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã được Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 07/QĐ-

UBND ngày 12/01/2010.  

 - Về kế hoạch sử dụng đất: Nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Chư Păh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; 

 - Thuộc quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng. 

3. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện (xử lý) việc đấu giá quyền sử dụng đất: 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.  

Điều 2.  Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền 

sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,  thị trấn có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Păh. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:      

- Như điều 3; 

- Sở Tài nguyên&Môi trường; 

- TTr. Huyện ủy; TTr. HĐND huyện; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các PVP 

- Lưu: VT, CVKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       Nay Kiên 
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