
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  LẠNG SƠN  

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

               Số:        /TB-TTTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 73 ô đất Lô N26, N27, N28 

và N25 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 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của 

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 Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh 

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam 

thành phố Lạng Sơn; Quyết điṇh  số 919/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt lại giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất thuộc Lô N25 và Lô N26 tại Khu tái 

định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất thuộc Lô: N26, N27, N28 Khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Quyết điṇh số 1555/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá 

khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 72 ô đất tại Khu tái định cư và dân 

cư Nam thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 3 và điểm a, khoản 5, Điều 1 Quyết định số 

1050/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

phương án đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất lô N26,N27, N28 Khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. 

 Căn cứ Công văn số 1113/STP-HCTP&BTTP ngày 31/3/2020 của Sở Tư pháp 

v/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và phần 

mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản. 

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

tỉnh Lạng Sơn, thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cu ̣thể như sau: 

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

Đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất Lô N26, Lô N27, N28 và 01 ô số 39 N25 

tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, mục đích, hình 

thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá 
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a) Loại đất đấu giá: Đất ở tại đô thị. 

b) Vị trí, ranh giới khu đất: Tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố 

Lạng Sơn. Vị trí, ranh giới, diện tích các ô đất đấu giá được xác định theo Mảnh 

trích đo địa chính số 83-2018, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên số 

1 Lạng Sơn lập ngày 26/7/2018 và mảnh trích đo địa chính số 35-2019, tỷ lệ 1/500 

do Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 16/3/2019 được 

UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận. 

c) Diện tích khu đất:  

+ Diện tích đấu giá là: 6.154,13 m2, trong đó: 

- Diện tích 72 ô đất, thuộc Lô N26, N27, N28 là: 6.079,13 m2. 

- Diện tích ô số 39 N25 là: 75,0 m2 (còn tồn lại của khu đất 61 ô Khu tái 

định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn). 

(Có danh sách chi tiết các ô đất đấu giá kèm theo). 

d) Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, các ô đất đấu 

giá có ranh giới rõ ràng ngoài thực địa. 

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

e) Hình thức sử duṇg đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử duṇg đất. 

f) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

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 được UBND tỉnh giao cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất tại 

Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 10/11/2018 và Quyết định số 982/QĐ-

UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

b) Quy hoạch xây dựng: theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 

31/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu tái định cư và khu dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 

957/QĐ-UBND ngày 21/6/2014 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu 

tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 2594/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái 

định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 950/QĐ-

UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng công trình Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Khu đất 

được quy hoạch là: đất ở.  

c) Quy hoạch, kế hoac̣h sử dụng đất:  

- Theo Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 

khu đất được quy hoạch là đất ở. 

 d) Khu đất đã được phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại 

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê 
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duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất thuộc Lô N26, N27, N28 tại 

Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 1645/QĐ-

UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 3 và điểm a, khoản 5, 

Điều 1 Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 72 ô đất lô N26, N27, N28 

Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn;  

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

tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn. 

III. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  

+ Giá khởi điểm bình quân 01 m2 đất: (tại phụ lục chi tiết kèm theo Thông 

báo này). 

+ Tổng giá khởi điểm toàn bộ khu đất: 143.654.945.000 đồng (Một trăm 

bốn mươi ba tỷ, sáu trăm lăm mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

Trong đó: 

- Giá khởi điểm: 72 ô đất, thuộc Lô N26, N27, N28 là 142.169.945.000 đồng 

(Một trăm bốn mươi hai tỷ, một trăm sáu chín triệu, chín trăm bốn mươi lăm 

nghìn đồng).  

- Giá khởi điểm: ô số 39 N25 là 1.485.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám 

mươi lăm triệu đồng). 

IV. Thời gian, hình thức tổ chức đấu giá tài sản: 

+ Thời gian tổ chức, cụ thể:  

- Đợt 1 gồm 24 ô đất: ô số 01, 02 N26; ô số 12 đến ô số 20 N26; ô số 45  

đến ô số 57 N26. 

- Đợt 2 gồm 24 ô đất: ô số 58 đến ô 60 N26; ô số 01 đến ô số 17 và ô số 48 

đến ô số 50 N27. 

- Đợt 3 gồm 25 ô đất: ô 51 đến ô 60 N27; ô 01 đến ô 15 N28 và ô 39 N25. 

+ Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá: Đấu giá 

bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 

V. 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: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng (sở hữu hoặc đi thuê) và có giấy tờ chứng 

minh về trụ sở; có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá. 

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng 

trình tự thực hiện và đề xuất các công việc thực hiện). 

c) 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 Tư 

pháp công bố. 

e) Có tối thiểu 01 đấu giá viên có Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá 

viên và có kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản; có tối thiếu 03 (ba) hợp 
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đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản thành công (có bản sao chứng thực các hợp đồng 

và tài liệu để chứng minh). 

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

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ ngày 20/8/2021 

đến hết ngày 24/8/2021 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Phát triển quỹ đất (tầng 3) Trung tâm Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Số 120 

đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

- Hồ sơ được đóng thành 02 quyển nộp trực tiếp. 

 Thông báo này được niêm yết tại: Trụ sở Trung tâm Tài nguyên và Môi 

trường; đăng tải trên Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường để các tổ chức đấu giá tài 

sản biết và đăng ký theo quy định. 

Lưu ý Đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá trong quá trình thực hiện công 

tác đấu giá (từ khâu niêm yết tài sản, bán hồ sơ, … đến kkhi kết thúc cuộc đấu 

giá) cần phải có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với quy định 

hiện hành của pháp luật và của tỉnh./. 

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

- Các Sở: TN&MT, TC, TP 

- Trang TTĐT quốc gia;  

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

- TT CNTT TNMT; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, P. PTQĐ, Hồ sơ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Văn Chinh 
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