
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v kết quả đấu giá khu đất chợ và 

khu dân cư xã Vân Nham, huyện 

Hữu Lũng 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

                                 Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện Hữu Lũng.  
 

Xem xét Báo cáo số 253/BC-STC ngày 26/6/2020 của Sở Tài chính về 

việc thẩm tra, đề xuất của UBND huyện Hữu Lũng về đấu giá khu đất chợ và 

khu dân cư xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với kết quả thẩm tra của Sở Tài chính về trình tự, thủ tục, kết 

quả tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất đã đấu giá thành tại khu 

đất chợ và khu dân cư xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng đã bảo đảm theo đúng 

quy định. 

UBND huyện Hữu Lũng xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kết quả 

trúng đấu giá đối với 08 ô đất tại khu đất chợ và khu dân cư xã Vân Nham, 

huyện Hữu Lũng đã đấu giá thành tại cuộc đấu giá ngày 19/12/2019 và thực hiện 

các thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các khách hàng trúng đấu giá 

theo quy định. 

2. Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng xây dựng lại hệ số điều chỉnh giá đất 

đối với 16 ô đất còn lại tại khu đất chợ và khu dân cư xã Vân Nham, huyện Hữu 

Lũng gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ 

sở để phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; lựa chọn hình thức 

đấu giá phù hợp theo quy định của pháp luật để giảm thiểu các hành vi tiêu cực 

trong đấu giá. 

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: TNMT, TP; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT(NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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