
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2020 
V/v đấu giá các khu đất trong 

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  

        - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

              - Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; 

          - UBND các huyện, biên giới. 
 

Xem xét Báo cáo số 37/BC-STP ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp về 

việc ban hành văn bản tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu chức năng 

của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan ban hành các quyết định phê duyệt 

phương án đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; 

quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với những thửa đất hoặc khu đất đấu giá 

có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; quyết định 

công nhận kết quá trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu chức năng thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Bộ Tư pháp. 

Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn có thẩm quyền xác định 

giá khởi điểm để đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sau khi có ý kiến 

thống nhất của Sở Tài chính; xác định giá khởi điểm để đấu giá thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền 

thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong 

Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính 

(theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 

của Chính phủ).  

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan 

rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Hướng dẫn liên ngành số 4206/HDLN-STP-

STC-STNMT ngày 09/11/2018 phù hợp với quy định ở trên, hoàn thành trong tháng 

3/2020; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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