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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND TP. Lạng Sơn, ngày        tháng  8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt lại 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 (lần 3) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND 

tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 

Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định lại 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố. 

                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt lại 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 (lần 3) như sau: 

a) Vị trí lô đất: Lô đất số 3, khu tập thể Trường mầm non 08/3, thuộc vị trí 

1 đường Hoàng Diệu (từ đường Trưng Nhị đến đường Quang Trung) phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. 

c) Diện tích đất: 162,2m2. 

d) Giá đất khởi điểm: 21.700.000 đồng/m2. 

e) Giá trị quyền sử dụng đất bán đấu giá: 3.519.740.000, đồng (Số tiền 

bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm mười chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng 

chẵn). 
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Điều 2. Giao cho phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chi cục trưởng Chi 

Cục thuế thành phố; Chủ tịch UBND phường Chi Lăng chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tài chính; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP (B/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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