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Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Hội đồng định giá khởi điểm bán đấu giá 

theo Quyết định số 4048/QĐ-UBND; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường. 

 

 Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 

129/TB-STC ngày 08/7/2022 của Sở Tài chính thông báo kết quả cuộc họp xem 

xét phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất. Để đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng năm 

2022 theo kế hoạch, UBND huyện đề nghị:  

1. Đối với khu đất Trạm cơ điện cũ thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà 

Năm 2021 huyện đã tổ chức đấu giá thành công 09 lô đất, còn 09 lô đất 

chưa đấu giá (trong đó có 03 lô còn vướng mắc, 06 lô dự kiến bố trí tái định cư 

dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Hữu Lũng). Sau đó các hộ bị ảnh hưởng 

bởi dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Hữu Lũng đã đề nghị UBND huyện bố 

trí tái định cư trong dự án khu tái định cư, dân cư xã Đồng Tân, do đó UBND 

huyện thống nhất đưa ra tổ chức đấu giá năm 2022 đối với 06 lô dự kiến bố trí 

tái định cư nêu trên (gồm các thửa: 578, 579, 580, 581, 582 và 583, tờ bản đồ số 

13), 03 lô còn vướng mắc tiếp tục để lại xử lý sau. UBND huyện đề nghị: 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND huyện ban hành Quyết 

định phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định đấu giá. Thời gian thực hiện 

xong trước ngày 22/7/2022; 

- Hội đồng định giá khởi điểm bán đấu giá (theo Quyết định số 4048/QĐ-

UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện) chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp 

việc khảo sát giá thị trường, tham mưu UBND huyện phương án giá khởi điểm. 

Thời gian thực hiện xong trước ngày 26/7/2022. 

2. Đối với khu đất Trường Mầm non Lâm Trường (cũ) và khu đất 

Trạm Y tế xã Minh Hòa 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị tham mưu UBND huyện phương án đấu giá trình tỉnh phê duyệt. Thời gian 

thực hiện xong trước ngày 22/7/2022. 
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- Hội đồng định giá khởi điểm bán đấu giá (theo Quyết định số 4048/QĐ-

UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện) chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp 

việc khảo sát giá thị trường, tham mưu UBND huyện phương án dự kiến giá 

khởi điểm. Thời gian thực hiện xong trước ngày 22/7/2022. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Chi cục Thuế khu vực I; 

- UBND thị trấn Hữu Lũng; 

- UBND xã Sơn Hà; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                       Bùi Quốc Khánh 
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