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      ỦY BAN NHÂN DÂN 

         TỈNH KON TUM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND              Kon Tum, ngày      tháng      năm  
  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án: 

 Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu  

Quốc tế Bờ Y (Giai đoạn 1) (Lần 01, năm 2019)  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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

năm 2015 của 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 306/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

(đợt 2), Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y (giai đoạn I); 

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2), Dự 

án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (giai 

đoạn I); 

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa 

khẩu Quốc tế Bờ Y (giai đoạn I) (đợt 2); 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 340/TTr-

STNMT ngày 09 tháng 7 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án: Khai thác 

quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Giai đoạn 1) (lần 

01, năm 2019), chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo. 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Các cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất có tên tại Điều 1 của Quyết 

định này có trách nhiệm liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum để hướng 

dẫn thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định. 
 

2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm liên hệ với Ủy ban 

nhân dân huyện Ngọc Hồi để lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các cá nhân trúng đấu giá theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:                                       
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN1. 

       

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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