
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Trạm y tế (cũ) tại thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 322/TTr-STC  

ngày 24/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Trạm y tế (cũ) tại thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định như sau: 

1. Cơ quan có tài sản bán đấu giá: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tài sản bán đấu giá: Trạm y tế xã Tri phương (cũ). 

a) Vị trí: tại thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định. Ranh giới 

khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 49-2020 do Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định lập ngày 28/8/2020, được UBND 

xã Tri Phương, huyện Tràng Định và Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận. 

 b) Diện tích nhà, đất đấu giá: 
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- Về đất đai:  

+ Diện tích đủ điều kiện bán đấu giá: 170,9 m2; 

+ Diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, 

không bán đấu giá: 213,5m2. 

- Về tài sản trên đất: có một ngôi nhà cấp 4 mái bằng; một nhà vệ sinh, 

một nhà bếp, 01 nhà để xe, diện tích xây dựng 95,7m2. Hiện trạng phần lớn diện 

tích xây dựng nhà nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông; 

nguyên giá tài sản không xác định, do không có hồ sơ lưu giữ, không được theo 

dõi trên sổ sách kế toán.  

c) Loại đất đấu giá: đất ở. 

d) Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

đ) Thời hạn sử dụng đất: lâu dài. 

e) Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: đất ở tại nông thôn. 

3. Lý do bán: không còn nhu cầu sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  

4. Phương thức bán tài sản: bán đấu giá.  

5. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

a) Về Quy hoạch sử dụng đất: theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 

16/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất huyện Tràng Định, khu đất được xác định là đất ở tại nông thôn. 

b) Về Kế hoạch sử dụng đất: theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 

Tràng Định, khu đất được xác định là đất ở tại nông thôn. 

6. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá tài sản: Sở Tài chính. 

7. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản:  Số tiền thu 

được từ việc bán đấu giá tài sản được nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của 

Sở Tài chính và sử dụng để thanh toán chi phí liên quan đến việc thực hiện bán 

đấu giá tài sản, số còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch 

UBND huyện Tràng Định và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịchUBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
 


		2020-11-27T07:21:05+0700


		2020-11-28T11:13:16+0700


		2020-11-28T11:13:16+0700


		2020-11-28T11:13:16+0700




