
 

 

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 trình UBND tỉnh quyết định 

đấu giá và giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

 

                            Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 360/BC-STNMT ngày 27/7/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo số 

549/BC-UBND ngày 06/7/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện các nội dung sau: 

- Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định đấu giá và giá khởi 

điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 72 ô đất tại khu Tái định cư 

và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn theo quy định.  

- Kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đề nghị của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc giao 82 ô đất tại khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố 

Lạng Sơn cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng 

(Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thời hạn hoàn 

thành trước ngày 08/8/2021. 

2. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm do  

tổng hợp, báo cáo không chính xác số liệu các ô đất tái định cư đã được UBND 

tỉnh giao quản lý tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn làm 

ảnh hưởng đến tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch thu, chi 

ngân sách của tỉnh. 

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;  

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC, 

 Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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