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V/v thực hiện đấu giá quyền thuê 
đất tại khu tái định cư và dân cư 

nam thành phố Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày  15 tháng 6 năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về đấu giá quyền thuê 
đất đối với một phần diện tích lô đất cơ quan C.Q.3, bản đồ quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo số 216/BC-
STNMT ngày 13/6/2018, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương đấu giá quyền thuê đất đối với diện tích khoảng 
3.572 m2 nằm xen kẹp giữa phần diện tích còn lại của Lô đất cơ quan C.Q.3 và 
lô đất C.Q.4 bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam 
thành phố Lạng Sơn như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo 
nêu trên. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất bảo đảm 
đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng: điện, đường giao thông... liên quan đến khu đất nêu trên, cũng như toàn 
bộ Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để đẩy nhanh tiến độ sử 
dụng đất tại khu vực./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ngành: TC, TP, XD, KH&ĐT; 
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 
- Cục Thuế; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NNT).  
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