UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN ĐỒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2015 /UBND

Vân Đồn, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Chuẩn bị đấu giá các ô đất thuộc
quy hoạch Khu dân cư tại thôn Bình
Hải, xã Ngọc Vừng và 02 ô đất còn
lại thuộc quy hoạch Khu dân cư tự
xây thôn Đông Hợp, xã Đông Xá

KÝnh göi:
- Phòng Tài nguyên Môi trường;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Trung tâm Phát triển Quỹ Đất.
Căn cứ Quyết định số: 4997/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban
nhân dân huyện V/v triển khai Quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tự
xây kết hợp Nhà văn hóa thôn Đông Hợp, xã Đông Xá.
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQLKKT ngày 30/10/2018 của Ban Quản
lý Khu Kinh tế V/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 Khu dân cư trung tâm xã Ngọc Vừng tại thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng,
huyện Vân Đồn.
Căn cứ Công văn số 63/UBND ngày 11/9/2019 của UBND xã Ngọc Vừng
V/v đề nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất tại thôn Bình Hải, xã
Ngọc Vừng.
Căn cứ Công văn số 142/UBND ngày 17/10/2019 của UBND xã Đông Xá
V/v xem xét cho đấu giá tại quy hoạch Nhà văn hóa thôn Đông Hợp.
Để đảm bảo việc xây dựng đấu giá các 19 ô đất thuộc quy hoạch Khu dân
cư trung tâm xã Ngọc Vừng tại thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng và 2 ô thuộc quy
hoạch Khu dân cư tự xây kết hợp Nhà văn hóa thôn Đông Hợp, xã Đông Xá
đảm bảo quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện
báo cáo UBND tỉnh, cập nhật bổ sung 21 ô đất trên vào Kế hoạch sử dụng đất
năm 2019. Thời gian xong trong tháng 10 năm 2019.
2. Giao Trung tâm phát triển quỹ Đất xây dựng Kế hoạch đấu giá, phương
án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi dự án trên đã được bổ sung vào kế
hoạch sử dụng đất năm 2019.
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3.Giao cho phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên
quan xây dựng giá khởi điểm 21 ô đất thuộc địa bàn các xã Ngọc Vừng và Đông
Xá, sau khi dự án trên đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện
đề nghị Thủ trưởng các phòng của huyện quan tâm phối hợp thực hiện đảm bảo
thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Thực hiện);
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND huyện (Chỉ đạo);
- UBND xã Ngọc Vừng; UBND xã Đông Xá;
- Cổng thông tin thành phần huyện;
- Lưu VT.
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