
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày       tháng 3  năm 2020 

V/v  lập dự toán chi cho hoạt động 

đấu giá quyền sử dụng đất 

 

 

            Kính gửi:  

                 - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,  

                                 Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 11/BC-STP ngày 13/01/2020 của Sở Tư pháp về rà 

soát, đề xuất cơ chế chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và Công văn 

số 273/STC-QLG&CS ngày 24/02/2020 của Sở Tài chính về xem xét cơ chế chi 

cho hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất, đồng chí Nguyêñ Công Trưởng , 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập dự toán kinh phí 

thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Thông tư số 

48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính, trong đó cần quan tâm chú 

trọng đến các nội dung chi tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu khu đất, chi bảo 

đảm an ninh, trật tự… đối với các cuộc đấu giá có giá trị lớn, dự kiến khách 

hàng tham gia đấu giá đông, cuộc đấu giá có tính chất phức tạp. 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan được giao 

nhiệm vụ đấu giá trong việc lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc đấu giá theo đúng quy định hiện hành.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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