
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 1184/VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  29  tháng 3 năm 2019 

V/v phương án xử lý các cơ sở nhà 
đất tại địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

  
 

Kính gửi:

 

 
- Sở Tài chính; 
- Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng. 

 

Xem xét Báo cáo số 97/BC-STC ngày 21/3/2019 của Sở Tài chính về việc 
thẩm định đề xuất bán đấu giá 03 khu đất: Bến xe huyện Hữu Lũng cũ, Đội thuế 
xã Minh Sơn và Đội thuế xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với khu đất Bến xe Hữu Lũng cũ: Đồng ý phương án bán tài sản 
trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giao Sở Tài chính tham mưu trình 
UBND tỉnh các thủ tục bán tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công.   

2. Đối với khu đất trụ sở cũ Đội thuế xã Minh Sơn và Đội thuế xã Hồ Sơn:  

Giao UBND huyện Hữu Lũng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất 
công tại khu đất Đội Thuế xã Minh Sơn và Đội Thuế xã Hồ Sơn trong tháng 
4/2019. 

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, tham 
mưu trình UBND tỉnh quyết định bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Đội 
Thuế xã Minh Sơn và khu đất Đội Thuế xã Hồ Sơn theo quy định của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công sau khi UBND huyện Hữu Lũng giải quyết dứt điểm 
việc lấn chiếm đất công. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của 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; 
- Các sở: XD, TNMT; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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