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

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2288 /QĐ-UBND An Giang, ngày  29  tháng  9  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê 

03 khu đất: Khu đất nông nghiệp xã Vĩnh Phước; Khu đất nông nghiệp xã 

Vĩnh Phước khu 2; Khu đất sản xuất lúa xã Châu Lăng 

   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

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

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luât Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016; Nghị định số 

123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1269/TTr-STC ngày 

14 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm tổ chức đấu giá cho thuê đất, trả tiền thuê 

đất hàng năm 03 khu đất công trên địa bàn huyện Tri Tôn, theo các nội dung sau: 
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Tên khu 

đất 
Địa chỉ Vị trí đất 

Loại 

đất 

Hình thức khai 

thác và thời hạn 

cho thuê đất 

Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đồng/m2/01 

năm) 

Thành tiền 

(đồng/01 năm) 

1 

Đất nông 

nghiệp xã 

Vĩnh 

Phước 

Tờ 39, thửa 

538 xã Vĩnh 

Phước, 

huyện Tri 

Tôn 

Vị trí 1, tiếp giáp lộ 

giao thông nông 

thôn đường liên xã, 

giao thông thủy 

(kênh cấp I, cấp II) 

LUC 

Đấu giá cho thuê 

quyền sử dụng đất, 

thời gian cho thuê là 

05 ( năm ) năm, trả 

tiền thuê đất hàng 

năm 

14.112 1.000 14.112.000 

2 

Đất nông 

nghiệp xã 

Vĩnh 

Phước 

Khu 2 

Tờ 41, thửa 

336 xã Vĩnh 

Phước, 

huyện Tri 

Tôn 

Vị trí 1, 2, còn lại, 

tiếp giáp lộ giao 

thông nông thôn 

đường liên xã, giao 

thông thủy (kênh 

cấp I, cấp II) 

LUC 

Đấu giá cho thuê 

quyền sử dụng đất, 

thời gian cho thuê là 

05 ( năm ) năm, trả 

tiền thuê đất hàng 

năm 

31.218 1.000 31.218.000 

3 

Khu đất 

sản xuất 

lúa xã 

Châu Lăng 

Tờ 76, thửa 

143, 148 xã 

Châu Lăng, 

huyện Tri 

Tôn 

Vị trí 2, tiếp giáp lộ 

giao thông nông 

thôn đường liên xã, 

giao thông thủy 

(kênh cấp I, cấp II) 

LUC 

Đấu giá cho thuê 

quyền sử dụng đất, 

thời gian cho thuê là 

05 ( năm ) năm, trả 

tiền thuê đất hàng 

năm 

12.159 500 6.079.500 

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân 

dân huyện Tri Tôn chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành. 

Việc thông báo đấu giá, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn ngoài việc đăng tải 

thông tin theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản còn phải gửi thông tin 

liên quan hoặc yêu cầu tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thuê bán đấu giá 

tài sản nhà nước gửi thông tin liên quan về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) 

để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công (http://taisancong.vn) theo 

hướng dẫn tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT - Lê Văn Nưng (b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 

                                                           

 

http://taisancong.vn/
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