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Số:             /UBND-TCKH 

Về việc 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     tháng  8 năm 2020 

Kính gửi: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc 

 Ngày 15/11/2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

2815/UBND-TCKH về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất tập thể trường Mầm Non 8-3, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

 Tuy nhiên sau 02 lần đăng tin bán đấu giá không có khách hàng đăng ký 

tham gia nên cuộc đấu giá không thành công. 

UBND thành phố đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với 

Công ty tư vấn thẩm định giá tiến hành khảo sát lại giá thị trường bất động sản, 

đánh giá, so sánh vị trí, phân tích ưu điểm và hạn chế của thửa đất để trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt lại hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định lại giá 

khởi điểm. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND 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 ngày 07/8/2020, UBND thành phố đã 

ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 phê duyệt lại giá khởi 

điểm (lần 3) đối với khu đất tập thể trường Mầm Non 8-3, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn để thực hiện bán đấu giá theo quy định. 

Trên cơ sở mức giá khởi điểm lần 3, UBND thành phố đề nghị Công ty 

đấu giá hợp danh Đông Bắc thực hiện hợp đồng đã ký kết tiếp tục thông báo, 

niêm yết công khai việc bán đấu giá tài sản (lần 3) lô đất số 03, khu tập thể 

trường Mầm Non 8-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để tổ chức thực 

hiện đấu giá theo quy định hiêṇ hành. 

UBND thành phố rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Công ty 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở TNMT; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- 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 

 

 
 

 

Đặng Quốc Minh 
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