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

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1623/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 31 tháng 7  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất  

tại một số khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Trọng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng 

giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 91/TTr-STC ngày 22/7/2020 và Văn 

bản số 1565/STC-GCS ngày 27/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất đối với 11 lô đất tại một số khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức 

Trọng, cụ thể như sau: 

STT Vị trí 
Giá khởi điểm 

(đồng/m2) 

1 Đường Nguyễn Thị Định  

 - Đối với lô đất có 01 mặt tiền 15.125.000 

 - Đối với lô đất có 02 mặt tiền 18.150.000 

2 Đường Tôn Thất Thuyết 16.500.000 

3 Đường Bà Huyện Thanh Quan 11.667.000 

4 Đường Dã Tượng 17.857.000 

5 Đường Trần Phú 49.573.000 

6 Thửa số 637, tờ bản đồ số 36, xã Hiệp Thạnh 21.457.000 

Điều 2.  

1. Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của việc 

tính toán, xác định giá khởi điểm trình phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
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2. Giao UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo cơ quan chức năng đo đạc xác định 

chính xác ranh giới, diện tích các lô đất trước khi tổ chức đấu giá; xây dựng phương án 

đấu giá, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá, quản lý và sử dụng số tiền thu đươc 

qua đấu giá theo quy định. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình theo 

đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính theo quy định; sử dụng đất đúng ranh giới, diện tích và mục đích sử dụng đất 

được giao; xây dựng công trình theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký 

ban hành./- 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Yên 
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