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V/v lựa chọn tổ chức  
đấu giá tài sản. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2019 

 

   
  Kính gửi:  Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc. 
 
 

 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

 Căn cứ Quyết định số 4075/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

lô đất số 3, khu tập thể trường Mầm Non 08/3, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

 Ngày 31/10/2019 UBND thành phố ban hành Thông báo số 1058/UBND-

TCKH công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 

lô đất số 03 khu đất tập thể Trường Mầm Non 8-3, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu 

giá từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính). 

Hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ tham gia, hiện nay chỉ có Công ty đấu giá 

hợp danh Đông Bắc, địa chỉ: Số 275 đường Lê Lợi, khối 6 phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn nộp hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.  

Qua xem xét, đối chiếu với quy định hiện hành và năng lực thực hiện 

công tác đấu giá của đơn vị, UBND thành phố lựa chọn Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Bắc thực hiện việc bán đấu giá tài sản đối với  lô đất số 03 khu đất 

tập thể Trường mầm non 8-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc phối hợp tổ chức thực hiện 

việc ký Hợp đồng với UBND thành phố (qua phòng Tài chính - Kế hoạch thành 

phố) để tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử của TPLS; 
- Lưu: VT, TCKH, Hồ sơ. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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