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   Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền cho thuê 

đất khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;  

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của 

liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;  

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc đấu giá quyền cho thuê đất khu đất CQ4 tại khu Tái định cư và dân cư Nam 

thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất và phê duyệt giá khởi điểm 

đấu giá quyền thuê lô đất CQ4 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng 

Sơn; 

Ngày 28/4/2022, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm) ban 

hành Thông báo số 147/TB-TTTNMT về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá 

quyền cho thuê khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng 

Sơn. Hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ (17 giờ ngày 04/5/2022), Trung tâm nhận 

được 01 hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá quyền cho thuê đất là Công ty đấu giá hợp 

danh Vĩnh Hưng.  

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 05/5/2022, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên 

và Môi trường đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTTNMT ngày 05/5/2022 của 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền cho 

thuê khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.  

Vậy Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường Lạng Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền cho thuê đất 

khu đất CQ4 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn như sau: 

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN  

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp 

danh Vĩnh Hưng (Địa chỉ: Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn).  

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 69/100 điểm. 
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3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do 

từ chối (nếu có): Không. 

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (Chi tiết tại Phụ lục II mẫu Thông báo kết 

quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 

08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kèm 

theo).                

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ ĐẾN KÝ HỢP ĐỒNG 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo, đề nghị 

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng đến Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, 

địa chỉ: Số 120, đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để thương 

thảo và ký kết hợp đồng đấu giá quyền cho thuê khu đất CQ4 tại khu Tái định cư 

và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và đơn vị liên 

quan biết, thực hiện./.                                                          

Nơi nhận: 
- VP. UBND tỉnh                         (thay B/c); 

- Các Sở: TN&MT, Tài chính,  

Tư pháp 

- Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản;  

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

-  Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng; 

- TT CNTT TNMT (đăng tải thông tin); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, P. PTQĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Văn Chinh 
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