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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm thực hiện 

đấu giá QSD đất điểm dân cư nông thôn khu Cây Run, thôn An Tâm, xã 

Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THUỶ  

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về 

quy định giá đất; 

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 tính giá đất; xây dựng điều 

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

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

04/4/2015 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 Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 

của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự 

thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án 

giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất; 

Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 12/4/2020 về việc phân 

cấp xây dựng, thẩm định và ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi 

thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và 

giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất 

hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 
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Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh hóa về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đấu 

giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về 

đất khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ 

thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho 

thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở điểm dân cư 

nông thôn khu Cây Run, thôn An Tâm, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của UBND huyện 

Cẩm Thủy về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở điểm dân 

cư nông thôn khu Cây Run, thôn An Tâm, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy; 

Căn cứ Chứng thư định giá đất số 2112174/CT-TPV ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong  - chi 

nhánh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

685/TTr-TNMT ngày 31/12/2021 (Kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng giá 

đất) và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất huyện (Kèm theo báo 

cáo thẩm định giá khởi điểm số 38/BC-HĐTĐG ngày 31/12/2021 của Hội đồng 

thẩm định giá đất huyện). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm 

thực hiện đấu giá QSD đất điểm dân cư nông thôn khu Cây Run, thôn An 

Tâm, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính 

như sau: 

1. Vị trí, diện tích, hiện trạng khu đất: 

a) Địa điểm, vị trí: Khu đất đấu giá theo mặt bằng quy hoạch chi tiết xây 

dựng đất ở tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ 

(đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021). 

b) Diện tích: 16 lô đất đấu giá: 4.786,7m
2
, cụ thể:  

c) Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

hiện do UBND xã Cẩm Tâm đang quản lý. 
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2. Giá khởi điểm đấu giá QSD đất:  

STT Lô đất 
Diện 

tích 

Đơn giá 

đất 

(đồng/m2) 

Thành Tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Lô số 1 240,0 450.000 108.000.000 Đường hiện trạng rộng 

3m 2 Lô số 2 240,0 450.000 108.000.000 

3 Lô số 3 240,0 500.000 120.000.000 Đường hiện trạng rộng 

3m và đường khác 4 Lô số 4 300,0 500.000 150.000.000 

5 Lô số 5 300,0 450.000 135.000.000 

Đường hiện trạng rộng 

3m 

6 Lô số 6 300,0 450.000 135.000.000 

7 Lô số 7 300,0 450.000 135.000.000 

8 Lô số 8 290,2 450.000 130.590.000 

9 Lô số 9 371,5 500.000 185.750.000 
Đường hiện trạng rộng 

3m và đường khác 

10 Lô số 10 300,0 450.000 135.000.000 

Đường hiện trạng rộng 

3m 

11 Lô số 11 300,0 450.000 135.000.000 

12 Lô số 12 300,0 450.000 135.000.000 

13 Lô số 13 300,0 450.000 135.000.000 

14 Lô số 14 300,0 450.000 135.000.000 

15 Lô số 15 300,0 450.000 135.000.000 

16 Lô số 16 405,0 450.000 182.250.000 

Tổng cộng 4.786,7  2.199.590.000   

3. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên. 

    Điều 2. Giá cụ thể được quy định tại Điều 1 của Quyết định này có hiệu 

lực trong năm 2021. Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế 

hoạch, Tư pháp; Chi cục thuế khu vực Cẩm Thủy – Bá Thước; UBND xã Cẩm 

Tâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đấu 

giá quyền sử dụng đất ở các lô đất trên theo đúng theo quy định hiện hành của 

pháp luật. 

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

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu 

vực Cẩm Thủy – Bá Thước, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm và Thủ trưởng các 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT,TCKH.                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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