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Về việc đôn đốc thực hiện 

đấu giá đất năm 2021 

 

Như Xuân, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện giao dự toán thu Ngân sách nhà 

nước (NSNN) là 64.364 triệu đồng, trong đó thu từ tiền sử dụng đất là 35.194 

triệu đồng. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng thu 

NSNN. 

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về thực hiện trình tự thủ tục 

quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. Hiện nay, một số xã đã làm đề xuất chủ trương đầu tư các mặt bằng 

đấu giá như: Thị trấn Yên Cát 01 mặt bằng (Đường Thanh niên); xã Bình 

Lương: 01 mặt bằng; xã Thượng Ninh: 01 mặt bằng; xã Thanh Quân: 01 mặt 

bằng; xã Xuân Hòa: 01 mặt bằng. 

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 và phục vụ cuộc họp bất 

thường của UBND huyện vào đầu tháng 4/2021. UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương nộp đề xuất chủ trương đầu tư các mặt bằng đấu giá 

đất trên địa bàn trong năm 2021 về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế 

hoạch) trước ngày 5/4/2021 

(Có mẫu tờ trình đính kèm) 

Đề nghị UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ quy trình 

để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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