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Số: 29/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 

về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và 
Nghị định số 187/2004/NĐ-CP  về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số Quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 
2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
165/TTr-STC-GCS ngày 15 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng thống nhất trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.



Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành liên quan và UBND quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện Quy chế nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 112/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng thống nhất trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 26 tháng 7 năm 2004 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp 
dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Bãi bỏ các văn bản sau đây:
a) Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của UBND thành 

phố về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá nhà, đấu giá quyền sử dụng đất và các tài 
sản khác áp dụng tại Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng;

b) Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND thành 
phố ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng cho Trung tâm Giao dịch bất 
động sản Đà Nẵng;

c) Quyết định số 9154/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của UBND thành 
phố ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng tại Công ty Quản lý và Khai 
thác đất Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án, Giám đốc các Công ty được giao 
nhiệm vụ khai thác quỹ đất, Giám đốc Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh
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QUY CHẾ
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND 

ngày 17  tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này được áp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là đấu giá).
Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá
Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 

tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định 
của Luật Đất đai (gọi tắt là người tham gia đấu giá) có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện 
các dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt.

Những người sau đây không được tham gia đấu giá:
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá 
không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Thành viên của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố hoặc người có 
liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện đấu giá; người trực tiếp định giá tài sản; 
cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó;

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá
Đối tượng quy định tại Điều 2 (trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá) 

Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng 

đất thành phố phát hành trong thời gian thông báo, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, 
đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

2. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được 
một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty 



thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, 
công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên 
doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.  

3. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.
a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc 

phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.
b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực 

hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất 
đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia 
đấu giá không cần điều kiện này.

c) Điều kiện về năng lực tài chính: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi là chủ 
đầu tư dự án) phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án khu đô thị 
mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,... theo quy định sau:

- Đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì 
không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã phê duyệt;

- Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có 
quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy 
mô sử dụng đất từ 20ha trở lên đã được phê duyệt.

d) Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm 
trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án được thể hiện trong báo cáo tài chính 
của chủ đầu tư và phải được kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tư là 
doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính của mình để thực hiện 
dự án thông qua việc lập danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư; trong đó, nêu rõ 
tổng vốn đầu tư của từng dự án.

5. Toàn bộ hồ sơ chứng minh về vốn, kỹ thuật, năng lực tài chính phải được nộp 
cùng lúc với đơn đăng ký tham gia đấu giá. 

Điều 4. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố 
1. Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất: Hội đồng đấu giá quyền sử 

dụng đất do UBND thành phố quyết định thành lập theo Quyết định riêng, gồm các 
thành phần:

- Đại diện Sở Tài chính;
- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện Sở Xây dựng;



- Đại diện các đơn vị có đất đấu giá;
- Đại diện Thanh tra thành phố.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố. 
a) Căn cứ vào nội dung các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế này để 

hướng dẫn các đơn vị có đất đấu giá thực hiện xây dựng và ký ban hành Nội quy đấu 
giá cho từng phiên đấu giá;

b) Kiểm tra các đơn vị có đất đấu giá niêm yết, thông báo công khai đầy đủ, chính 
xác các thông tin cần thiết có liên quan đến từng khu đất (lô đất) đưa ra đấu giá;

c) Quy định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá;
d) Kiểm tra các đơn vị có đất đấu giá tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá;
đ) Quy định bước giá đối với trường hợp đấu giá theo hình thức đấu giá công khai 

bằng lời;
e) Tiến hành tổ chức đấu giá đúng trình tự theo quy định của pháp luật và  Quy chế 

này;
f) Hướng dẫn các đơn vị có đất đấu giá lập biên bản đấu giá và thảo văn bản để 

Chủ tịch Hội đồng đấu giá ký trình UBND thành phố công nhận kết quả đấu giá; định 
kỳ báo cáo kết quả thực hiện đấu giá đất cho UBND thành phố;

g) Đôn đốc các đơn vị có đất đấu giá làm các thủ tục: bàn giao đất; cấp giấy Chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá;

h) Ban hành mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá 
1. Quyền:
a) Người trúng đấu giá được xác nhận kết quả trúng đấu giá, được giao đất đúng 

diện tích thực tế, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện 
nghĩa vụ tài chính theo giá đã trúng đấu giá để tiến hành xây dựng theo đúng mục đích 
ghi trong hồ sơ đấu giá;

b) Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch đã được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghĩa vụ:
a) Thực hiện đúng Quy chế này và nội quy đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành;
b) Tuân thủ theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý xây dựng do 

UBND thành phố quy định và các quy định khác của pháp luật về quản lý đất đai, môi 
trường;

c) Chịu sự kiểm tra, giám sát trong quá trình đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm 
quyền;



d) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo giá đã trúng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày 
kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá (trừ những trường hợp cụ thể, 
UBND thành phố có chỉ đạo riêng). Riêng tiền thuê đất nộp theo đúng quy định hiện 
hành do Hội đồng đấu giá quy định cụ thể trong nội quy đấu giá từng khu đất cho thuê;

e) Nghiêm cấm mọi hành vi thông đồng, hối lộ, thỏa hiệp dẫn đến vi phạm sự công 
bằng, công khai và bình đẳng của phiên đấu giá. 

Điều 6. Xem tài sản bán đấu giá 
1. Người tham gia đấu giá được trực tiếp xem lô đất đấu giá hoặc được xem trên 

bản đồ quy hoạch chi tiết vị trí lô đất đó và những thông tin liên quan đến lô đất đó từ 
khi niêm yết và thông báo công khai đến trước ngày mở phiên đấu giá.

2. Người bán đấu giá có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá thực 
hiện xem tài sản đấu giá.

Điều 7. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá
Phiên đấu giá chỉ được tổ chức khi có ít nhất từ hai người trở lên đăng ký tham gia 

đấu giá đối với một thửa đất hoặc lô đất. 
Chương II

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẤU GIÁ

Điều 8. Thông báo tổ chức đấu giá 
1. Trước khi tiến hành tổ chức đấu giá là 30 (ba mươi) ngày, Trung tâm Giao dịch 

bất động sản, các Ban Quản lý dự án, các Công ty được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất 
và cho thuê đất (gọi chung là các đơn vị có đất đấu giá) có trách nhiệm thông báo công 
khai như sau:

a) Thông báo ít nhất 02 lần trong thời gian 02 tuần trên 02 (hai) tờ Báo (Báo địa 
phương và Báo phát hành cả nước);

b) Niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở UBND cấp huyện 
hoặc cấp xã nơi có thửa đất đấu giá. 

2. Nội dung thông báo công khai gồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới 
thửa đất hoặc ranh giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi 
tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử 
dụng đất; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác 
có liên quan đến thửa đất.

3. UBND thành phố quyết định việc thông báo công khai hoặc không thông báo 
công khai giá khởi điểm khi tiến hành thông báo về việc tổ chức đấu giá.

Điều 9. Điều kiện tham gia đấu giá 
1. Đối tượng có đủ điều kiện quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này thực hiện 

đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trước khi tổ chức đấu giá là 48 (bốn mươi tám) giờ.



2. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc và phí đấu giá theo 
quy định tại Quy chế này.

3. Cá nhân tham gia đấu giá phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải nộp 
đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật khi đăng ký tham gia đấu giá. Trường 
hợp có uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có văn bản uỷ quyền và có 
chứng nhận của phòng Công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện hoặc cấp 
xã.

4. Tổ chức tham gia đấu giá phải thông qua đại diện là người đứng đầu của tổ chức 
đó. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì việc uỷ quyền phải có 
văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

5. Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá của tổ chức, cá nhân phải gửi cho Hội đồng 
đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá là 24 (hai mươi bốn) giờ.

Điều 10. Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) và phí đấu giá
1. Tiền đặt cọc: 
a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký phải nộp tiền đặt cọc tại các đơn 

vị có đất đấu giá. Khoản tiền đặt cọc là tối đa không quá 5% (năm phần trăm) trên tổng 
giá trị của lô đất hoặc khu đất đăng ký đấu giá tính theo giá khởi điểm do UBND thành 
phố quyết định. 

Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất 
phải nộp. 

b) Tiền đặt cọc được nhận lại trong các trường hợp:
- Người không trúng đấu giá, tiền đặt cọc được hoàn trả lại ngay sau khi phiên đấu 

giá kết thúc;
- Người đã đăng ký tham gia đấu giá, nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất 

thủ tục đăng ký tham gia đấu giá;
- Hội đồng không tổ chức được phiên đấu giá.
c) Không được nhận lại tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào Ngân sách Nhà nước 

trong các trường hợp sau: 
- Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc không 

nộp đủ tiền cho toàn bộ lô đất đã trúng đấu giá trong thời hạn quy định;
- Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trong quá trình tổ chức đấu giá;
- Người đăng ký đấu giá không tham gia đấu giá (trừ những trường hợp có lý do 

khách quan chính đáng hoặc bất khả kháng, Hội đồng đấu giá đất sẽ trình Chủ tịch 
UBND thành phố xử lý cụ thể);

- Trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, người tham gia đấu giá từ 
vòng thứ hai trở đi mà trả giá thấp hơn giá khởi điểm;



- Trong trường hợp đấu giá bằng lời, nếu ngay ở lần đầu tiên sau 05 (năm) phút kể 
từ khi người điều hành công bố bắt đầu đấu giá mà tất cả người tham gia đấu giá không 
trả giá, người điều hành phiên đấu giá tuyên bố phiên đấu giá không thành;

- Người vi phạm Quy chế đấu giá và nội quy của phiên đấu giá đó.
2. Phí đấu giá: 
Người tham gia đấu giá đất phải nộp phí đấu giá theo quy định hiện hành của 

UBND thành phố để chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá. Trường hợp tổ chức, cá 
nhân đăng ký đấu giá nhiều lô đất, nhiều thửa đất thì nộp phí đấu giá tương ứng với số 
lô, số thửa đăng ký đấu giá.

Phí đấu giá được trả lại trong trường hợp sau: 
- Trong thời gian quy định đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá, nếu người 

đăng ký đấu giá rút lại hồ sơ không tham gia đấu giá thì được trả lại hồ sơ và phí đấu 
giá;

- Hội đồng không tổ chức phiên đấu giá. 
Ngoài hai trường hợp trên, tất cả tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá đều 

không được hoàn trả phí đấu giá.
3. Hình thức nộp tiền đặt cọc và phí đấu giá. 
a) Tiền đặt cọc và phí đấu giá được nộp bằng tiền Việt Nam. 
b) Phí đấu giá nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt cọc dưới 100.000.000 (một trăm triệu) 

đồng có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, từ 100.000.000 (một trăm triệu) 
đồng trở lên phải chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc có giấy bảo lãnh thanh toán của 
Ngân hàng. 

Điều 11. Giá khởi điểm và bước giá
1. Giá khởi điểm do UBND thành phố quy định cho từng lô đất đấu giá.
2. Bước giá: do Hội đồng đấu giá quy định cụ thể cho từng lô đất đấu giá tối thiểu 

10.000 đ/m2 (mười ngàn đồng trên mét vuông) đối với đất dự án hoặc tối thiểu 50.000 
đ/m2 (năm mươi ngàn đồng trên mét vuông) đối với đất phân nền xây dựng nhà ở và tối 
đa không vượt quá 500.000 đ/m2 (năm trăm ngàn đồng trên mét vuông).

Chương III
TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 12. Người điều hành phiên đấu giá
1. Người điều hành phiên đấu giá là Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất thành phố hoặc 

người được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền, phân công trong từng phiên đấu giá.
2. Người điều hành phiên đấu giá có trách nhiệm điều hành phiên đấu giá theo quy 

định của pháp luật về đấu giá và Quy chế này.



Điều 13. Thủ tục mở phiên đấu giá
1. Giới thiệu các thành viên Hội đồng, người điều hành, người giúp việc, giám sát 

(nếu có);
2. Điểm danh những người đã đăng ký tham gia đấu giá, công bố những người có 

đủ điều kiện tham gia đấu giá;
3. Công bố giá khởi điểm nếu không thuộc hình thức bí mật giá khởi điểm, giới 

thiệu Quy chế, nội quy đấu giá;
4. Giới thiệu những thông tin có liên quan đến lô đất, thửa đất đấu giá, giải đáp 

những thắc mắc cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; phát phiếu đấu giá (trong 
trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín) và làm các thủ tục cần thiết khác.

Điều 14. Hình thức và trình tự tổ chức đấu giá
1. Đấu giá công khai bằng lời 
a) Đối với trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm khi thông báo tổ 

chức đấu giá thì Hội đồng công bố giá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện phiên đấu 
giá.

Sau khi Hội đồng công bố giá khởi điểm, người tham gia đấu giá trực tiếp, công 
khai trả giá bằng lời liên tục cho đến khi không còn người trả giá và không bị hạn chế 
số lần trả giá. Thời gian giữa mỗi lần trả giá không quá 05 phút, người trả giá lần đầu 
phải bằng hoặc cao hơn mức giá khởi điểm, các lần trả giá tiếp theo phải cao hơn giá đã 
trả trước đó tối thiểu là bằng bước giá. Người tham gia đấu giá trước khi trả giá phải giơ 
số thứ tự và hô to, rõ ràng  mức giá muốn trả.

Sau khi người tham gia đấu giá trả giá, người điều hành phiên đấu giá nhắc lại tên, 
số thứ tự và mức giá đã trả của người vừa trả tối thiểu là 05 (năm) lần. Quá 05 (năm) 
phút, không có người nào trả giá cao hơn thì người vừa trả mức giá đó được công nhận 
là trúng đấu giá.

b) Nếu ngay ở lần đầu tiên, sau 05 phút kể từ khi người điều hành công bố bắt đầu 
đấu giá mà không có người trả giá thì phiên đấu giá được xác định là không thành. Toàn 
bộ số tiền đặt cọc và phí đấu giá không trả lại người tham gia đấu giá và người điều 
hành phiên đấu giá công bố huỷ phiên đấu giá đó.

c) Nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi người điều hành phiên đấu 
giá công bố người trúng đấu giá thì Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố xem 
xét tình hình thực tế để quyết định phiên đấu giá được tổ chức lại ngay và bắt đầu từ giá 
đã trả thấp hơn liền kề với mức giá đã rút hoặc tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm 
thích hợp. Người đã rút lại giá không được tiếp tục tham gia phiên đấu giá đó, không 
được hoàn trả khoản tiền đặt cọc, phí đấu giá và được mời ra khỏi phòng đấu giá. 



d) Trong trường hợp phiên đấu giá đã kết thúc, nếu người trúng đấu giá từ chối 
nhận quyền sử dụng đất thì tiến hành tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp 
theo quy định của pháp luật.

2. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp
a) Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín thì giá khởi điểm được giữ bí mật. Người 

điều hành phiên đấu giá không công bố mức giá khởi điểm khi phiên đấu giá bắt đầu 
tiến hành.

Ở mỗi vòng đấu giá, người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá (theo 
mẫu) và ghi giá muốn trả vào phiếu trả giá. 

Sau vòng đấu thứ nhất, người điều hành công bố giá cao nhất của vòng thứ nhất và 
công bố giá khởi điểm. Trường hợp tất cả giá trả vòng thứ nhất đều thấp hơn giá khởi 
điểm thì coi như phiên đấu giá không thành, Hội đồng sẽ trình UBND thành phố xem 
xét điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành đấu giá lại vào một thời 
điểm khác. Trường hợp giá trả cao nhất của vòng thứ nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi 
điểm thì phiên đấu giá sẽ tiếp tục theo trình tự sau: 

Từ vòng thứ hai trở đi, sau khi kiểm phiếu, người điều hành phiên đấu giá công bố 
mức giá trả cao nhất của từng vòng và đó là giá khởi điểm để đấu ở vòng tiếp theo. 
Người điều hành phiên bán đấu giá không công bố tên người trả giá cao nhất mà chỉ 
công bố mức giá trả cao nhất của từng vòng. Những người không tiếp tục tham gia đấu 
giá được mời ra khỏi phòng đấu giá. Phiên đấu giá được tiếp tục thực hiện cho đến khi 
không còn ai trả giá nữa. Mức giá cao nhất ở vòng cuối cùng; đồng thời cao hơn giá 
khởi điểm là giá trúng đấu giá.

b) Trường hợp ở vòng đấu giá cuối cùng có từ hai người trở lên cùng trả một giá 
cao nhất thì tổ chức đấu giá giữa những người đó. Nếu những người đó yêu cầu không 
đấu giá tiếp thì người điều hành đấu giá tổ chức việc rút thăm để xác định người trúng 
đấu giá.

c) Trường hợp người trả giá cao nhất từ chối mua thì tổ chức lại ngay phiên đấu 
giá, giá khởi điểm đấu giá là giá trả cao liền kề với mức giá từ chối của vòng đấu giá 
đó. 

d) Trường hợp phiên đấu giá đã kết thúc, người trúng đấu giá từ chối mua thì tiến 
hành tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người tham gia đấu giá nhưng không hô giá thì Hội đồng đấu giá 
căn cứ vào tình hình thực tế để xử lý cho phù hợp. Nếu lặp lại nhiều lần, Hội đồng có 
thể không cho người đó tham gia đấu giá các phiên tiếp theo. 

Điều 15. Phương thức đấu giá 
1. Đấu giá theo từng lô:



Đối với những lô đất riêng lẻ không liền kề nhau, có vị trí khác nhau, có giá  khởi 
điểm khác nhau thì tiến hành tổ chức đấu giá theo từng lô đất. Mức giá cao nhất trúng 
đấu giá của từng lô đất sẽ là căn cứ để chuyển quyền sử dụng đất cho từng lô đất.

2. Đấu giá theo nhóm lô:
Đối với những lô đất liền kề nhau, có vị trí tương tự nhau, có giá khởi điểm bằng 

nhau, mỗi lô có ít nhất hai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá và người đăng ký đấu 
giá không trùng lắp thì được tổ chức đấu giá theo nhóm lô. Mức giá cao nhất trúng đấu 
giá sẽ là căn cứ để chuyển quyền sử dụng đất cho tất cả các lô đất trong nhóm lô. 

Đối với những lô đất còn lại trong nhóm lô, những người tham gia đấu giá trả giá 
thấp hơn mức giá trúng đấu giá, nhưng chấp nhận mua theo giá trúng đấu giá thì được 
ưu tiên giải quyết cho mua, việc chọn vị trí lô (số hiệu lô đăng ký), số lô đất (đã đăng 
ký) theo thứ tự mức giá đã trả từ cao đến thấp . 

Điều 16. Lập Biên bản đấu giá
Kết quả đấu giá được lập thành biên bản ngay tại phiên đấu giá, có chữ ký của 

người chủ trì, người điều hành phiên đấu giá, thư ký, các thành viên Hội đồng đấu giá 
tham dự và tất cả những người tham gia đấu giá. Biên bản được lập thành 03 bản có giá 
trị pháp lý như nhau: 01 bản do Hội đồng đấu giá giữ, 01 bản giao cho người tham gia 
đấu giá trúng và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền để lập thủ tục cấp giấy Chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

Trường hợp đấu giá theo nhóm lô thì số lượng Biên bản có thể nhiều hơn để mỗi 
người được mua hoặc thuê đất được giữ một Biên bản đấu giá đất. 

Điều 17. Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá
1. Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt kết quả đấu giá.
2. Nội dung phê duyệt kết quả đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân 

dân của người trúng đấu giá (ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, 
giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiết khác. 

Điều 18. Nộp tiền sử dụng đất
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ban hành văn bản phê duyệt kết quả 

đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất theo 
giá đã đấu trúng và các quy định khác của Hội đồng. Nếu sau 30 (ba mươi) ngày mà 
người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất thì xem như từ chối nhận quyền sử 
dụng đất và không được hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc.

Điều 19. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng 
đấu giá



1. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của UBND 
thành phố và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá, Sở Tài 
nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất và giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu là tổ chức), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
(nếu là cá nhân, hộ gia đình) theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

2. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá thuê đất của UBND thành phố 
và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền thuê đất của người trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và 
Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết định cho thuê đất.

3. Các đơn vị có đất đấu giá phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện để bàn giao 
đất trên thực địa, lập hồ sơ đất, cấp hoặc trình UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người 
trúng đấu giá theo đúng biên bản đấu giá và Quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký 
quyền sử dụng đất và làm các thủ tục cho người được sử dụng đất. 

4. Quyết định giao đất, cho thuê đất, biên bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan 
khác là căn cứ để người được giao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị có đất đấu giá
1. Thông báo đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó, quy định 

rõ thời gian đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá cho người đăng ký tham gia 
đấu giá biết;

2. Tiếp nhận đơn đăng ký, thu tiền đặt cọc, phí đấu giá;
3. Xây dựng Nội quy đấu giá trình Chủ tịch Hội đồng đấu giá ký ban hành;
4. Lập Biên bản cho từng phiên đấu giá; lập văn bản để Chủ tịch Hội đồng đấu giá 

ký trình UBND thành phố phê duyệt kết quả đấu giá;
5. Thực hiện các thủ tục thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, thuê đất, thủ tục cấp Giấy 

Chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật cho người trúng đấu 
giá sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất và nộp các khoản thuế theo quy 
định của Nhà nước;

6. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến phiên đấu giá.
Điều 21. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi 

phạm Quy chế này, nội quy và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu 
giá.

2. Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được 
giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp 
luật về đấu giá.

Điều 22. Xử lý vi phạm



Thành viên Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá 
quyền sử dụng đất được giao thực hiện đấu giá và các cá nhân khác có liên quan đến 
phiên đấu giá cố ý làm trái quy định của pháp luật về đấu giá và Quy chế này, có hành 
vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà 
nước hoặc làm cho phiên đấu giá không thành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ 
bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hội đồng đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc đấu giá theo 
Quy chế này đối với các khu đất, lô đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND 
thành phố cho phép đấu giá và báo cáo kết quả thực hiện đấu giá cho UBND thành phố.

          
Điều 24. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


