
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  1905 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  28  tháng 5  năm 2018 
V/v kiểm tra, rà soát các khu đất 

công và tài sản công trên đất để xem 
xét phương án đấu giá 

 

 

     Kính gửi:  

          - Sở Tài chính; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

    - UBND các huyện, thành phố. 

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất và tài sản công trên đất, đảm bảo hiệu 
quả, tránh thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước, góp phần tăng thu ngân sách nhà 
nước thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát các khu đất 
công và tài sản công trên đất thuộc thẩm quyền tỉnh quản lý nhưng sử dụng không 
hiệu quả, cần xử lý thông qua bán đấu giá; tổng hợp, đề xuất phương án đấu giá 
cụ thể cho từng năm. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/6/2018. 

2. Giao UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch xử lý đất, tài sản 
công trên đất đối với các khu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận phương án xử 
lý; rà soát, tổng hợp các khu đất công sử dụng không hiệu quả (gồm đất vườn, ao, 
đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư, thuộc quy hoạch là đất ở đô thị), đề xuất 
phương án xử lý đấu giá. Báo cáo Sở Tài chính trước ngày 05/6/2018 để tổng hợp 
chung. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, KTN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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