
                                                                       

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
 

Số:  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Kon Tum, ngày    tháng      năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bán tài sản công cho người duy nhất  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

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 Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải 

trí và nhà phố; 

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi 

giải trí và nhà phố; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình 

số 68/TTr-TTPTQĐ ngày 10 tháng 7 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bán tài sản công cho người duy nhất đủ điều kiện tham gia đấu 

giá theo các nội dung sau: 

1. Tài sản bán, giá bán: 

a) Quyền sử dụng đất: 



2 

- Vị trí: Tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 21, phường Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Diện tích: 71.668,8 m2 (tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Phương án 

đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). 

- Diện tích tạm giao cho người mua (không thu tiền sử dụng đất) để đầu tư 

xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt 

tại Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Tổ hợp thương 

mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố: Đất quy hoạch nhà ở xã hội diện tích 

15.775,9 m2 (thực hiện phát triển nhà ở xã hội theo quy định) và đất quy hoạch sử 

dụng mục đích khác diện tích 92.233,1 m2 (gồm: Đất quảng trường và các khu 

công viên cây xanh vui chơi giải trí, thể dục thể thao diện tích 28.992,1 m2; Đất 

giao thông diện tích 55.588,7 m2; Đất công cộng đơn vị ở diện tích 7.652,3 m2); 

Sau khi hoàn thành xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng; người 

mua bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định. 

b) Tài sản gắn liền với đất: Gồm Nhà, công trình các loại và cây trồng 

(theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

c) Giá bán: Theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, 

dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố là: 212.616.076.200 đồng, cụ thể: 

- Giá trị quyền sử dụng đất của 71.668,8 m2  (không bao gồm diện tích 

15.775,9 m2 đất nhà ở xã hội) để xây dựng công trình nhà ở liền kề, biệt thự và 

công trình thương mại, dịch vụ là: 204.573.616.986 đồng, trong đó: 

+ Giá trị quyền sử dụng đất ở đô thị của 62.965,4 m2 để xây dựng công 

trình nhà ở liền kề, biệt thự là: 188.479.489.842 đồng. 

+ Giá trị quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ của 8.703,4 m2 để xây 

dựng công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp là: 16.094.127.144 đồng. 

- Giá trị tài sản gắn liền với đất: 8.042.459.214 đồng (gồm: Nhà, công 

trình các loại và cây trồng). 

2. Người mua: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 

0102683813, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 13 tháng 9 năm 2018 tại Phòng 

Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 

- Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức 

Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Hương Trần Kiều Dung. 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 
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Điều 2. 

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện ký kết Hợp đồng mua 

bán tài sản công theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, triển khai thực hiện các 

thủ tục về đất đai cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC theo quy định hiện hành; 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý diện tích đất nhà ở xã hội, đất 

công cộng theo quy định. 

3. Công nhận Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư dự án Tổ 

hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố. Giao Sở Xây dựng hướng 

dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ 

tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. 

4. Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có trách nhiệm ký kết Hợp đồng mua 

bán tài sản công và thực hiện thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản theo Hợp 

đồng mua bán tài sản công đã ký kết. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui 

chơi giải trí và nhà phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, 

ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước; 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Tập đoàn FLC và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh (CVP, PCVPNNTN); 

- Lưu: VT, HTKT4, NNTN1,2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn  
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