
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số:  104  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

V/v kiểm tra làm rõ về diện tích 
khu đất bán đấu giá tại số 141 

đường Hoàng Văn Thụ, khu II, thị 
trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tài chính. 

 

Xem xét Báo cáo số 03/BC-STC ngày 04/01/2019 của Sở Tài chính về 
việc triển khai đấu giá khu đất tại số 141 đường Hoàng Văn Thụ, khu II, thị trấn 
Thất Khê, huyện Tràng Định có phát sinh Đơn khiếu nại, đồng chí Nguyễn 
Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 
UBND huyện Tràng Định kiểm tra làm rõ về diện tích khu đất bán đấu giá tại số 
141 đường Hoàng Văn Thụ, khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (được 
thu hồi tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh) và 
diện tích đất được phản ánh tại đơn đề ngày 22/12/2018 của bà Nguyễn Thị 
Khuyến; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 10/02/2019. 

 2. Tạm dừng việc bán đấu giá khu đất tại số 141 đường Hoàng Văn Thụ, 
khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định cho đến khi có kết quả xác minh 
làm rõ về diện tích và giải quyết xong đơn của công dân. Giao Sở Tài chính là 
đơn vị quản lý tài sản thực hiện thủ tục dừng đấu giá theo quy định.  

 (Quyết định 1296/QĐ-UBND, Báo cáo số 03/BC-STC, đơn của bà 
Nguyễn Thị Khuyến gửi kèm qua eoffice và trên trang thông tin điện tử Văn 
phòng UBND tỉnh) 

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; 
- Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh;  
- UBND huyện Tràng Định; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTCN, BTCD, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
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 Dương Văn Chiều 
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