
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

Số: 2521/VP-KTN 

V/v đấu giá quyền sử dụng khu đất Nhà 
máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày   05 tháng 7 năm 2018 

   

 
Kính gửi:   

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

           Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đấu giá quyền 
sử dụng đất Nhà máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng 
Sơn tại Kết luận số 799-KL/TU ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 
Kỳ họp thứ 32, ngày 20/6/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 
phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất nhà máy xi măng (cũ) tại thôn 
Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trong đó cần xác định sơ bộ chi phí 
tháo dỡ, di chuyển tài sản và giá trị tài sản thu hồi để làm cơ sở xây dựng giá khởi 
điểm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 7/2018. 

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn 
theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch sử dụng đất để đảm bảo điều kiện đấu giá khu đất trên theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT.          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều     
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