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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  01 năm 2021 

 

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

 

 Ngày 29/6/2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

1575/UBND-TCKH về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 

đất tại khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai pha, thành phố Lạng Sơn. 

 Tuy nhiên sau khi Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc (đơn vị tổ chức 

thực hiện đấu giá) đăng tin bán đấu giá, đến hết thời hạn đăng ký không có 

khách hàng đăng ký tham gia nên cuộc đấu giá không thành công. Công ty đấu 

giá hợp danh Đông Bắc đã có Công văn số 35/CV-ĐGHDĐB ngày 05/8/2020 về 

việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gửi UBND thành phố. 

Qua phân tích đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, hiện nay do dịch 

COVID-19 đã được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế có bước phục hồi và phát triển, 

thị trường bất động sản dần trở lại sôi động, để tăng nguồn thu cho đầu tư phát 

triển 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 khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai pha, 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); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử của TPLS; 

- Phòng TC-KH; 

- C, PCVP+CV; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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