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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng 
 quyền sử dụng đất khu đất tại Khu II, đường Hoàng Văn Thụ,  

thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 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 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 
định giá đất; Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường - 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 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; 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. Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất khu đất tại Khu II, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn theo các nội dung như sau: 

1. Vị trí: Số 141, đường Hoàng Văn Thụ, Khu II, thị trấn Thất Khê, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị. 

3. Diện tích đất: 630,9m2 trong đó: 

+ 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. 

4. Giá khởi điểm 1 m2 đất ở:   

- Lô 1: 35.000.000 đồng/ m2; 



- Lô 2: 42.000.000 đồng/m2. 

5. Giá khởi điểm toàn bộ lô đất:  

- Lô 1: 10.934.000.000 đồng/m2; 

- Lô 2: 13.377.000.000đồng/m2. 

6. Giá khởi điểm tài sản trên đất 

- Lô 1: 33.600.000 đồng; 

- Lô 2: 795.238.000 đồng. 

7. Tổng giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:    

- Lô 1: 10.967.600.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm sáu mươi bẩy triệu, sáu 
trăm nghìn đồng). 

 - Lô 2: 14.172.238.000 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm bẩy mươi hai triệu, 
hai trăm ba mươi tám nghìn đồng. 

Điều 2.  Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng 
thuê đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất theo quy định. 

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 

 
  
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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