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 QUYẾT ĐỊNH 
Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

 (theo hình thức bán đấu giá) tại số 18 đường 13/10, khu IV,  
thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử 
lý tài sản công; 

 Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 381/TTr-STC ngày 
31/10/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo hình 
thức bán đấu giá) tại số 18 đường 13/10, khu IV, thị trấn Na Sầm, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung như sau: 

1. Cơ quan nhà nước có tài sản bán: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Loại tài sản công: Là cơ sở nhà đất vắng chủ giao cho UBND huyện Văn 
Lãng quản lý theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND 
tỉnh về việc xác lập sở hữu toàn dân về nhà đất do nhà nước để quản lý, bố trí sử 
dụng trong quá trình thực hiện chính sách nhà đất trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

3. Thông tin về vị trí:  

 a) Vị trí: Đường 13 tháng 10 (đoạn từ ngã tư gặp đường Hoàng Văn Thụ 
khu IV đến cầu gần UBND thị trấn Na Sầm); Thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ số 
13, bản đồ địa chính thị trấn Na Sầm; Có các mặt tiếp giáp như sau:  

 - Phía đông giáp đất hộ ông Lương Thanh Hải; 

- Phía Phía tây giáp đất hộ ông Nguyễn Văn Hòa; 

- Phía Nam giáp mặt đường 13/10; 

- Phía Bắc giáp đất hộ bà Nguyễn Thị Nga. 

b) Diện tích đất: 104,6 m2 trong đó; diện tích nằm trong hành lang đường bộ 
là: 15,1 m2;  Diện tích bán đấu giá: 89,5 m2; 

c) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị  
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d) Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở: Diện tích 35m2, 1 tầng, 1 gác xép, nhà 
cấp IV, tường xây gạch chỉ 220, quét vôi ve, nền lát gạch ceramic 30x30, mái lợp 
ngói 22v/m2, kèo gỗ. Nhà bếp: Diện tích 15m2, 1 tầng, tường xây gạch chỉ 110, 
quét vôi ve, nền bê tông, mái lợp phi bro xi măng, kèo gỗ. 

đ) Về Quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất: Tại Quyết định 
số1373/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Na Sầm; Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2018 huyện Văn Lãng, khu đất đã phù hợp theo quy hoạch đất ở tại đô thị.   

4. Lý do bán: Do không còn nhu cầu sử dụng.  

5. Hình thức bán tài sản: Bán đấu giá  

6. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán: Theo quy định tại Điểm c, 
khoản 3 Điều  23 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định đơn vị 
tổ chức bán tài sản do UBND tỉnh quyết định bán là Sở Tài chính.  

7. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản:  

a) Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý bán tài sản được nộp vào tài 
khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở Tài chính theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 
Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

b) Số tiền thu được từ bán tài sản sẽ thanh toán chi phí liên quan đến xử lý 
tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ, số còn lại sẽ nộp vào ngân sách tỉnh và thực hiện phân chia các khoản 
thu theo quy định.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính: Có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn 
vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, bàn giao đất trên 
thực địa cho khách hàng trúng đấu giá. 

2. UBND huyện Văn Lãng: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất cho khách hàng trúng đấu giá sau khi đã hoàn thành nộp tiền 
vào NSNN. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng,  Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).  
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