
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /STP-HC&BTTP
V/v thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2022

               Kính gửi: 
- Các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. 

Ngày 22/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 
số 04/2022/QĐ-UBND kèm theo Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao 
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 10/5/2022); để thống nhất trong việc áp dụng quy định tại 
khoản 1, 2 Điều 6 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 
04/2022/QĐ-UBND, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Thống nhất trong việc áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện 
đối với từng thửa đất (lô đất) đưa ra đấu giá và theo phương thức trả giá lên:

a) Đối với quy định tại khoản 1 Điều 6 (đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp): 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 43 Luật đấu giá tài sản 

thì khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả 
giá, hướng dẫn cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; 
người tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ 02 (hai) điều kiện là nộp hồ sơ tham gia 
đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản. Do vậy:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đối với thửa đất (lô đất) nào thì 
phải nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá đối với thửa đất (lô đất) đó. Tại buổi 
công bố giá đã trả, nếu phiếu trả giá của khách hàng ghi không tương ứng đối 
với thửa đất (lô đất) đã nộp tiền đặt trước thì phiếu trả giá của khách hàng đó 
được coi là không hợp lệ.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua 05 hồ sơ và được phát 05 
phiếu trả giá nhưng sau đó chỉ nộp tiền đặt trước đối với 03 lô đất nào thì người 
tham gia đấu giá chỉ đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với 03 lô đất mà đã nộp 
tiền đặt trước. 

- Trường hợp phiếu trả giá được phát đồng thời với hồ sơ tham gia đấu giá 
nhưng sau đó người tham gia đấu giá không nộp tiền đặt trước thì phiếu trả giá 
đối với lô đất đó là không có giá trị. 

b) Đối với quy định tại khoản 2 Điều 6: Giá trả của người tham gia đấu giá 



phải là tròn số đến hàng trăm nghìn đồng (ví dụ: giá khởi điểm của tài sản là 1 
triệu đồng/m2 đất thì giá trả của người tham gia đấu giá là 1 triệu 100 nghìn 
hoặc 1 triệu 200 nghìn,…) nếu giá trả của người tham gia đấu giá không phải là 
tròn số đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá của người tham gia đấu giá 
không hợp lệ.

2. Nội dung quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 phải được tổ chức đấu giá tài 
sản quy định trong Quy chế cuộc đấu giá và được công khai để người tham gia 
đấu giá biết, cam kết thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                      
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở TP;
- Trang Thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT, HC&BTTP.

       GIÁM ĐỐC
           

      Bùi Sỹ Hoàn
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