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BÁO CÁO 

Về việc thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá quyền thuê lô đất  

C.C.1 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 105/BC-TTTNMT 

ngày 31/3/2022 của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định hồ 

sơ khách hàng tham gia đấu giá quyền thuê lô đất  C.C.1 tại Khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn ngày 29/3/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo UBND tỉnh những nội dụng cụ thể như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng 

đất để cho thuê lô đất C.C.1, tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cỉ đạo Trung 

tâm Tài nguyên và Môi trường thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ các quy định của pháp luật, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

55/HĐDVĐGTS-TTTNMT ngày 28/12/2021 và Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu 

giá tài sản số 01/PLHĐDVĐGTS-TTTNMT ngày 07/3/2022 với Công ty đấu 

giá hợp danh Vĩnh Hưng.  

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng đã ban hành và niêm yết công khai 

các văn bản để đưa tài sản ra đấu giá vào ngày 31/3/2022 (Thông báo số 18/TB-

ĐGHDVH ngày 09/3/2022, Thông báo số 19/TB-ĐGHDVH ngày 10/3/2022 và 

Quy chế cuộc đấu giá số 18/QC-ĐGHDVH ngày 08/3/2022) theo quy định tại 

Luật Đấu giá tài sản năm 2016.  

Đến 17h00 phút ngày 28/3/2022, sau khi hết hạn nộp hồ sơ Công ty đấu 

giá Hợp danh Vĩnh Hưng nhận được 06 hồ sơ tham gia đấu giá đã được niêm 

phong theo quy định gồm 03 tổ chức và 03 cá nhân. 

Ngày 29/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các 

cơ quan: Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Sở Công thương; Trung tâm Tài nguyên và Môi trường và Công ty đấu giá 

hợp danh Vĩnh Hưng, đã tiến hành thẩm định hồ sơ khách hàng để đảm bảo 

hồ sơ được chặt chẽ, đúng quy định.  

2. Kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng  

Qua rà soát và kiểm tra hồ sơ, kết quả có 01/06 hồ sơ đủ điều kiện tham 

gia đấu giá; có 05 hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Lý do không đủ 



điều kiện là phương án đầu tư xây dựng chưa đáp ứng được quy định chợ hạng 3 

tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định về 

quản lý và phát triển chợ và chưa đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9211:2012 chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; một số hồ sơ pháp lý chưa đảm bảo.  

Căn cứ kết quả cuộc họp thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền 

sử dụng đất để cho thuê lô đất C.C.1, tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành 

phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật 

Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Công ty 

đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng đã thông báo không thực hiện đấu giá tài sản trên 

vào ngày 31/3/2022, do chỉ có một khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia 

đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.  

3. Phương án thực hiện tiếp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Tài nguyên và 

Môi trường tiếp tục phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thực 

hiện thủ tục về đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 đối với Lô 

đất C.C.1 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Các Sở: TC, TP, CT, XD, KHĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐĐ;  

- TTTN&MT; 

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Văn Thạch 
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