
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:   3390 /VP-KTN 

 

V/v phương án tổ chức đấu giá 31 ô 
đất tại Khu tái định cư và khu dân cư 

Nam thành phố 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 

 

Xem xét Báo cáo số 238/BC-STP ngày 14/8/2019 của Sở Tư pháp về việc 
phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 31 ô đất tại Khu tái định 
cư và khu dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nhất trí về thời gian, cách thức thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng 
đất đối với 31 ô đất tại Khu tái định cư và khu dân cư Nam thành phố Lạng Sơn 
theo báo cáo của Sở Tư pháp. 

 Giao Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp, tham vấn ý kiến của Công an tỉnh,  
Sở Tài nguyên và Môi trường về các biện pháp bảo mật thông tin khách hàng 
cũng như các nội dung khác có liên quan để bảo đảm quá trình tổ chức đấu giá 
công khai, minh bạch, công bằng và đem lại hiệu quả cao nhất. Chủ động, phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chuẩn bị tốt về nhân lực, trang thiết 
bị, các điều kiện cần thiết để bảo đảm yêu cầu công việc, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất cho khách hàng, thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo mật để bảo 
đảm quyền bảo mật thông tin của khách hàng theo đúng quy định pháp luật, 
ngăn chặn hiện tượng thông giá, làm giá. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan 
thực hiện./.  
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- Công an tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều
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