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Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

 

        Thực hiện Công văn số 4449/VP-KTTH ngày 29/10/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tái định cư và dân 

cư Nam thành phố. 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đề nghị Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo nội dung đấu giá tài 

sản đối với 17 ô đất, thuộc lô N24, tại khu đất tái định cư và dân cư Nam thành 

phố Lạng Sơn trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường với 

nội dung như sau: 

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam 

thành phố Lạng Sơn. Diện tích khu đất: 1.530 m2, tổng số 17 ô đất thuộc lô đất 

N24: (ô số 8, ô số 9, ô số 10; từ ô 38 đến ô số 43; từ ô số 47 đến ô số 51; ô số 53; 

58; 59). 

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, ranh giới rõ 

ràng. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. 

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.  

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Từ 1.683.000.000 đồng đến 

3.912.300.000 đồng/ 01 ô đất tùy theo vị trí, diện tích của từng ô đất. Giá khởi 

điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. 

2. Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (tầng 3, Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn, Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, số 

ĐT 0205.3.717.994).   

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp vòng 

một và hình thức bỏ phiếu trực tiếp cho vòng đấu thứ hai trở đi trong cuộc đấu 

giá. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 

07/11/2019 đến ngày 13/11/2019 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố 

Lạng Sơn. 

5. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): 

- Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2019 đến ngày 

13/11/2019 tại nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:   411/TTTNMT-PTQĐ 

         

Lạng Sơn, ngày  08  tháng 11 năm 2019 
V/v đề nghị thông báo 

đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất (lần 9) 
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Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Phố 

Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng từ ngày 12/11/2019 đến 

ngày 14/11/2019. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút 

ngày 15/11/2019 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).   

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 

ĐT 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

(số ĐT 0205.3.870.022). 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Công nghệ thông 

tin tài nguyên và môi trường phối hợp thực hiện./.  

 

   Nơi nhận: 

   - Như trên;   

   - Sở TNMT (B/C); 

   - Lãnh đạo TT; 

   - Lưu VT, HSĐG.                                                                                                        

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

                          (Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Phán 

 


