
KHU TÁI ĐỊNH CƢ VÀ DÂN CƢ NAM THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: Nằm ở phía Nam thành phố, là trung tâm, cầu nối giữa các 

trục đƣờng cao tốc Lạng Sơn – Hà Nội và khu đô thị 91ha trong tƣơng lai của 

thành phố Lạng Sơn. Thuận tiện chi việc đi lại, giao lƣu để phát triển kinh tế. 

QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ: Mạng phong cách hiện đại, đƣợc quy hoạch 

trên tổng diện tích 32ha, trong đó đã bố trí đầy đủ các ô tái định cƣ cho các hộ 

bị ảnh hƣởng dự án và các dự án khác trên địa bàn thành phố. Diện tích đấu 

giá 17.000m
2
, gần 200 ô đất (Diện tích mỗi ô từ 80 đến 100m, nằm trên trục 

đƣờng 13m, 17m, 55m) dựa trên ý tƣởng và cảm hứng của những đo thị hiện 

đại, văn minh trên thế giới, với thiết kế theo mô hình tổ hợp đô thị phức hợp 

hiện đại, gồm các khu nhà liền kề, biệt thự, các tòa nhà cao tầng, không gian 

thƣơng mại, khu trƣờng học, dịch vụ y tế, khuôn viên cây xanh. 

HẠ TẦNG: Đã hoàn thành hạ tầng nhƣ san nền, giao thông, cấp nƣớc, thoát 

nƣớc mƣa, nƣớc thải, cấp điện, thông tin liên lạc, các công trình công cộng 

nhƣ kè và khuôn viên bờ sông, khuôn viên cây xanh, hệ thống phun nƣớc 

đƣờng trục chính. 

GIÁ KHỞI ĐIỂM: Từ 1.650.000.000 đồng đến 4.347.000.000 đồng/01 ô đất 

tùy theo vị trí, diện tích của từng ô đất. 

QUYỀN LỢI: Đƣợc đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp. Đối với khách 

hàng trúng đấu giá sẽ đƣợc miễn giấy phép xây dựng các công trình có chiều 

cao từ 18m trở xuống, hỗ trợ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trong thời gian nhanh nhất, đƣợc hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 

- Nhận hồ sơ: Từ 16/10/2018 đến 05/11/2018 

- Nộp tiền đặt cọc: Từ 05/11/2018 đến 07/11/2018 

- Tổ chức đấu giá: 08/11/2018 
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