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V/v rà soát lại các khu đất có 
tài sản trên đất dự kiến bán 
đấu giá trong năm 2020 

 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 
- Sở Tài chính; 
- UBND các huyện, thành phố. 

      

Xem xét Báo cáo số 408/BC-STC ngày 31/10/2019 của Sở Tài chính về kết 
quả rà soát thực hiện bán đấu giá các khu đất có tài sản trên đất đã thực năm 
2019 và kế hoạch bán đấu giá khu đất có tài sản trên đất năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 
như sau: 

Phê bình UBND các huyện báo cáo chậm và không báo cáo đúng thời hạn 
tại báo cáo của Sở Tài chinh. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát lại 
các khu đất có tài sản trên đất dự kiến bán đấu giá trong năm 2020. Chỉ đề xuất 
bán đấu giá những khu đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2020 và phù hợp với quy hoạch xây dựng. Tổng hợp đầy đủ thông 
tin chi tiết về diện tích đất, diện tích nhà, hiện trạng tài sản, đơn vị đang quản lý 
sử dụng, đối chiếu với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, 
phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, dự ước số tiền thu được, giử Sở Tài chính 
trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp chung. 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển 
khai thực hiện việc rà soát, thống kê, lập phương án sắp xếp cơ sở nhà đất theo 
trình tự, thủ tục quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công; tổng hợp báo 
cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 12/2019 để triển khai thực hiện bán đấu giá 
ngay từ đầu năm 2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, XT, GTVT, TP, NNPTNT; 
- Cục Thuế, Công an tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Dương Văn Chiều 
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