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   Lạng Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2018 

  

 Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh 

  -  Sở Tư pháp; 

  - Sở Tài chính 

                                   - UBND Huyện,  thành phố Lạng Sơn; 

                                              - Trung tâm công nghệ thông tin TN&MT; 

 

Thực hiện Thông báo số 468/TB-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại 

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

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

đang phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá  tài  sản - Sở Tư pháp tiếp 

tục thực hiện thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 đối với 176/200 ô đất còn lại sau 

phiên đấu giá lần 1 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn theo 

quy định về bán đấu giá tài sản; nội dung bán đấu giá tài sản lần 2 đối với 176/200 

ô đất còn lại như sau: 

1. Về giá khởi điểm: Giữ nguyên giá khởi điểm đã được phê duyệt.  

2. Về hình thức đấu giá: Tiếp tục thực hiện hình thức đấu giá bằng bỏ 

phiếu kín gián tiếp (đối với các ô đất có lợi thế thương mại cao có thể xem xét 

hình thức đấu giá trực tiếp). 

3. Các nội dung về thông tin tài sản đấu giá theo Thông báo số 29/TB-

TTĐG ngày 15/10/2018 của Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản và thời gian 

thực hiện bán đấu giá tài sản như sau: 

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/10/2018 

đến ngày 05/11/2018 (kể cả ngày thứ 7, CN) tại Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá 

tài sản- Sở Tư pháp Lạng Sơn. 

- Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 05 đến ngày 07/11/2018 

(trong giờ hành chính)  tại Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

Lạng Sơn. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 8h00 ngày 08/11/2018 tại Hội 

trường Thành ủy – UBND thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường 

Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn); 

Để việc đấu giá tài sản 176/200 ô đất còn lại  thành công theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Tư pháp, Sở Tài chính, UBND thành phố Lạng Sơn, Trung tâm công nghệ thông 



tin TN&MT thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đăng tải hình ảnh 3D 

về khu vực bán đấu giá tài sản tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố 

Lạng Sơn trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, để mọi tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu trong và ngoài tỉnh biết và tham gia. 

( Có file hình ảnh đăng tải gửi vào địa chỉ Email của các đơn vị)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- TTTNMT; TTĐG; 
- VP Sở; 
- Lưu: VT, HS. 
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