
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  1558 /VP-KTN     Lạng Sơn, ngày  04   tháng  5  năm 2018 

V/v đấu giá 02 khu đất trên địa 
bàn thị trấn Văn Quan 

 

 
                  Kính gửi:  

- Các Sở : Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; 
- UBND huyện Văn Quan. 

Xem xét Báo cáo số 139/BC-STNMT ngày 02/5/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan xin chủ trương 
bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Văn Quan huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 
Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cho UBND huyện Văn Quan được bán đấu giá 
quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tại Báo cáo trên, cụ thể như sau: 

 + Khu đất thứ nhất: Khu đất Kho Vật tư nông nghiệp cũ tại Phố Tân Xuân, 
thị trấn Văn Quan (thuộc thửa đất số 55, tờ Bản đồ địa chính số 93, thị trấn Văn 
Quan, diện tích 397,0 m2). 

 + Khu đất thứ hai: Khu đất Ban Quản lý dự án 661 cũ, tại Phố Tân Long, thị 
trấn Văn Quan (thuộc thửa đất số 102, tờ Bản đồ địa chính số 78, thị trấn Văn 
Quan, diện tích 7.367,67 m2). 

 2. Giao UBND huyện Văn Quan thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng 
đất đối với các khu đất trên theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức 
năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn UBND huyện Văn Quan thực hiện trình tự 
thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TP, KH&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 
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Phùng Quang Hội 
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