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        Lạng Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

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

Thực hiện Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND 

tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Tái định cƣ, phƣờng Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn Thông báo nhƣ sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tài nguyên và 

Môi trƣờng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ: Số 120 đƣờng Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn.  

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:  

2.1. Thông tin về khu đất đấu giá: 

a) Vị trí khu đất: Tại khu Tái định cƣ, phƣờng Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn đƣợc xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 445-2018 do Trung tâm Tài 

nguyên và Môi trƣờng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng lập ngày 08/8/2018, 

đƣợc UBND phƣờng Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn xác nhận ngày 

08/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng duyệt ngày 08/8/2018.   

b) Diện tích khu đất: 1.515,0 m
2
. 

c) Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tƣ xong hạ tầng kỹ thuật, ranh giới 

khu đất rõ ràng ngoài thực địa. 

d) Mục đích sử dụng đất: Đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ hoặc kết hợp 

sản xuất. 

đ) Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; 

e) Thời hạn sử đất: Lâu dài.  

2.2. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định 

khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất. 

a) Khu đất đƣợc UBND tỉnh thu hồi, giao cho Trung tâm Tài nguyên và 

Môi trƣờng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để lập phƣơng án đấu giá quyền 

sử dụng đất tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 13/8/2018. 

b) Về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: 

- Khu đất nêu trên đƣợc quy hoạch là: Đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ 

hoặc kết hợp sản xuất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-

UBND ngày 15/3/2013 về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 



xây dựng phƣờng Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 để bố trí tái định 

cƣ cho các hộ dân bị ảnh hƣởng bở dự án cầu Kỳ Cùng và Quyết định số 

1149/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc điều chỉnh Quyết định số 399/QĐ-

UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh. 

- Kế hoạch sử dụng đất: Tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Lạng 

Sơn năm 2018, loại đất: Đất ở. 

3. Đơn vị đƣợc giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Trung 

tâm Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

Giá khởi điểm (tạm tính): 65.000.000 đồng/01 m
2
 đất. 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối 

với khu đất; 

b) Có phƣơng án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ 

Tƣ pháp công bố. 

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu 

tƣ, quyết định thành lập. 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá. 

- Thời gian: Từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 (Trong giờ 

hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn 

- Địa chỉ: Số 120 đƣờng Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trƣờng Thông báo để các tổ chức đấu giá 

tài sản biết, đăng ký theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở: TN&MT, TC; XD, TP; 
- UBND thành Phố Lạng Sơn; 

- Trang thông tin điện tử của Sở TN & MT; 

- Phòng QLĐĐ Sở TNMT; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lƣu: VT, PTQĐ, HS, Th. 

 GIÁM ĐỐC 
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 Hà Văn Doanh 

 


