
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:           /UBND-TCKH 
Về việc tiếp tục tổ chức đấu 

giá tài sản lô đất số 3, khu tập 

thể trường mầm non 08-3, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng  7 năm 2022 

 

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

 

 Thực hiện Thông báo số 129/TB-STC ngày 08/7/2022 của Sở Tài chính 

về kết quả cuộc họp xem xét phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất. 

Trên cơ sở Văn bản số 02-31/CV-ĐGHDĐB ngày 08/9/2020 của Công ty 

đấu giá hợp danh Đông Bắc về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu 

giá tại cuộc đấu giá tài sản là lô đất số 3, khu tập thể trường mầm non 08-3, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Bắc tổ chức thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

31.2019/HĐBĐG ngày 18/11/2019; Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 

02-31.2019/HĐBĐG ngày 17/8/2020 được ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành 

phố Lạng Sơn (Đại diện là phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố) và Công ty 

đấu giá hợp danh Đông Bắc. 

Để đảm bảo tính khách quan trong điều kiện mới khi tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đã được ổn định, nền kinh tế dần phục hồi, nhu cầu mua bán của 

người dân bắt đầu có xu hướng tăng nhanh, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị 

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc tiếp tục thông báo đấu giá và niêm yết công 

khai việc bán đấu giá tài sản là lô đất số 3, khu tập thể trường mầm non 08-3, 

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

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; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử của TPLS; 

- Phòng TC-KH TP; 

- C, PCVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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