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Lạng Sơn, ngày  08 tháng 11 năm 2018 

 QUYẾT ĐỊNH 
Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo hình thức bán 
đấu giá) đối với khu đất tại Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định 

 

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 công năm 2017; 

Căn cứ 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 377/TTr-STC 
ngày 31/10/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình 
thức đấu giá đối với khu đất tại khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 
tỉnh Lạng Sơn với những nội dung như sau: 

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

2. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 
Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV Thương mại 
Thanh Hằng. 

3. Thông tin về tài sản bán đấu giá:  

 - Vị trí: Số 141, đường Hoàng Văn Thụ, Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ranh gới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo 
số 182-2018, tỷ lệ 1/500 thị trấn Thất khê do Văn phòng đăng ký đất đai lập 
ngày 11/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 20/6/2018; Trích 
lục bản trích đo đại chính số 59/TLBĐ, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng đăng ký đất 
đai lập ngày 10/8/2018; Khu đất có các mặt tiếp giáp như sau 

 + Phía Bắc giáp vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (đường Quốc lộ 4A) dài 
23,52 m; 



 + Phía Đông Giáp đất nhà dân dài 19,81m; 

 + Phía Tây giáp vỉa hè đường 10/10 dài 21,13m; 

 + Phía Nam giáp đất nhà dân dài 28,79 m; 

- Diện tích khu đất: 630,9 m2. 

 - Tài sản gắn liền trên đất gồm:  

+ Tài sản là nhà làm việc, nhà bán máy nông nghiệp thuộc tài sản của 
Công ty cơ khí và cơ điện Lạng Sơn 

+ Tài sản là cửa hàng bán xe máy của Công ty TNHH MTV Thương mại 
Thanh Hằng 

- Về Quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất:  

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị: Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 
2025 được phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn. 

+ Kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với mục đích đấu giá đất ở tại Quyết 
định số 2607/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất năm 2018 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.  

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

4. Lý do bán: Nhà nước thu hồi đất do Công ty nhà nước bị phá sản; đất 
không còn nhu cầu sử dụng. 

5. Hình thức và phương án bán đấu giá bán tài sản:  

5.1. Hình thức: Bán đấu giá 

5.2. Phương án bán đấu giá: Chia khu đất thành 02 lô đất:  

- Lô 1: tiếp giáp 01 mặt đường Hoàng Văn Thụ, diện tích: 312,4 m2; 

- Lô 2: Tiếp giáp 02 mặt đường  10 tháng 10 và đường Hoàng Văn Thụ, 
diện tích: 318,5 m2.  

6. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán: Sở Tài chính.  

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

a) Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của Công ty Cơ khí và Cơ điện 
Lạng Sơn: Chuyển cho Cục thi hành án dân sự tỉnh để xử lý tài sản theo quy 
định của Luật phá sản.  

b) Số tiền thu được từ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty 
TNHH MTV Thương mại Thanh Hằng sẽ 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 và được xử lý như sau:  

- Hoàn trả giá trị đầu tư tài sản trên đất cho Công ty TNHH MTV Thương 
mại Thanh Hằng: 739.749.000 đồng (Bẩy trăm ba mươi chín triệu, bẩy trăm bốn 



mươi chín nghìn đồng) 
- Thanh toán các khoản chi phí liên quan cho việc thực hiện đấu giá, số tiền 

còn lại nộp NSNN. 

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. 

- Hoàn trả giá trị về đầu tư tài sản trên đất cho Công ty TNHH MTV 
Thương mại Thanh Hằng. 

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

3. Khách hàng trúng đấu giá được sử dụng toàn bộ diện tích nhà trong và 
ngoài chỉ giới quy hoạch, đến khi nhà nước thực hiện xây dựng theo quy hoạch 
thì phải phá dỡ phần nằm trong chỉ giới đường quy hoạch và không được đền bù 
giá trị tài sản.  

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; 
Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; Chủ tịch UBND huyện Tràng 
Định; Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn 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 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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