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Số: 529 /UBND-TCKH 

V/v tiếp tục tổ chức đấu giá 
tài sản. 

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

 
TP. Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn. 

 

 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2741/UBND-TCKH ngày 

04/12/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 02 khu đất Tiểu khu TĐC 

khối 9, phường Đông Kinh và khu đất tập thể trường MN 8-3, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn. 

 Thực hiện hợp đồng đã ký kết, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư 

pháp đã tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tài sản quy định vào ngày 

05/01/2018. 

 Sau khi có báo cáo kết quả bán đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 

22/01/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất, khu đất tại khu đất Tập thể trường MN 8-3, phường Chi Lăng và 

khu đất tại Tiểu khu tái định cư khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Đồng thời giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo đến khách hàng trúng 

đấu giá v/v nộp tiền trúng đấu giá vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý. 

Tuy nhiên đến hết thời hạn thông báo nộp tiền bán đấu giá tài sản (theo 

quy chế cuộc bán đấu giá tài sản) khách hàng trúng đấu giá lô số 03 tại khu đất 

tập thể trường MN 8-3 đã không nộp tiền theo quy định nên UBND thành phố 

đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 v/v huỷ kết quả 

trúng đấu giá QSD đất 01 lô đất tại khu tập thể trường MN 8-3, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và để đảm bảo số thu cho ngân sách thành 

phố phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, UBND thành phố 

đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tiếp tục thông báo, niêm 

yết công khai việc bán đấu giá tài sản (lần 2) lô đất số 03, khu tập thể trường 

MN 8-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để tổ chức thực hiện đấu giá 

theo quy định hiện hành. 



UBND thành phố rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ 

quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử của TPLS; 
- C, PCVP+CV; 
- Lưu: VT, TCKH, Hồ sơ. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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