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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  ON TUM 

CỘNG H A X  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ập - Tự do - Hạnh ph c 

Số: 07/2016/QĐ-UBND    Kon Tum, ngày 16 tháng 02 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của 

UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất  

để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP, ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về 

bán đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về 

kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP, ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 

06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

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

04/4/2015 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 

21/01/2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Lý do: Không còn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. 

Việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Thông tư liên tịch số 

14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi 

trường - 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; Thông tư số 48/2012/TT-

BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm 

và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 

05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC 

ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế 

độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ 

ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử 

dụng đất; đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và các cá nhân, 

tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

Đào Xuân Quí 

 

 

 

 


