
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                           

Số:            /QĐ-UBND Cao Bằng, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô B-16 tại khu Xí nghiệp luyện 

gang (cũ), Km5,  phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ- CP ngày 9 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ về 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 liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về 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 Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất di dời theo quy hoạch đô thị (đợt 

2) trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và các cơ sở nhà, đất 

dôi dư, các cơ quan thuộc Trung ương đóng tại địa phương điều chuyển về cho 

tỉnh xử lý; các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020; 

Theo đề nghị của UBND thành phố Cao Bằng tại Tờ trình số 138/TTr-

UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô B-16 tại khu Xí nghiệp 

luyện gang (cũ), Km5,  phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(khu CN6), với các nội dung sau: 
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1. Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền 

với thửa đất: 

a) Danh mục, diện tích và tài sản gắn liền với thửa đất: 

STT Ký hiệu lô đất 
Diện tích lô đất 

(m2) 

Tài sản gắn liền 

với đất 
Ghi chú 

1 B - 16 131,5 Không có Lô góc 

b) Vị trí lô đất: Theo bản vẽ quy hoạch phân lô tại Quyết định số 

1830/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2015 của UBND thành phố Cao Bằng về 

việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết lô CN6 (khu Xí nghiệp luyện 

gang cũ) thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng 

(nay là thành phố Cao Bằng), tỷ lệ 1/500; 

c) Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất có hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu 

cầu trở thành một khu đất ở trong đô thị, từng bước hoàn thiện bộ mặt đô thị 

thành phố Cao Bằng. 

2. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất: 

a) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; 

b) Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

c) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

3. Thông tin về kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên 

quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất: 

a) Thông tin về kế hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 1161/QĐ-

UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt bổ sung danh mục 

công trình, dự án cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các địa chỉ chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (đợt 2); 

b) Thông tin về quy hoạch xây dựng chi tiết: Theo Quyết định số 1830/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 9 năm 2015 của UBND thành phố Cao Bằng về việc phê 

duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết lô CN6 (khu Xí nghiệp luyện gang cũ) 

thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là thành 

phố Cao Bằng), tỷ lệ 1/500; 

c) Một số chỉ tiêu quy định xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt tại 

Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2015: 

- Mật độ xây dựng công trình: ≤ 80%; 

- Tầng Cao: Tối thiểu 2 tầng, tối đa 3 tầng; 
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- Chiều cao công trình tối đa không vượt quá 11,4m; 

- Độ cao nền sàn tầng một chênh cao so với vỉa hè ≤ 45 cm; 

- Ban công, lôgia... được đua ra tối đa: 

+ Đối với tuyến đường có mặt cắt 7-12m: 0,9m 

+ Đối với tuyến đường có mặt cắt > 12-15m: 1,2m. 

4. Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá: Quý III năm 2020 

5. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất: Trung 

tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng; địa chỉ: Số 

032 phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- TT Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, Xây dựng, Tư pháp; 

- Cục thuế tỉnh; 

- Các PCVP; 

- Lưu: VT, NĐ (TT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
  

Nguyễn Trung Thảo 
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