
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:       /VP-KT 
V/v đồng ý dừng đấu giá quyền sử 

dụng đất và tài sản trên khu đất 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ)   

 Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

                                                      

 

                             Kính gửi:   

- Sở Tài chính; 

- Sở Y tế. 
 
 

Xem xét Báo cáo số 11/BC-STC ngày 12/01/2021 của Sở Tài chính về kết 

quả bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh (cũ), tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn (lần 4), đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc dừng thực hiện thủ tục bán 

đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố trong 6 tháng đầu 

năm 2021. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên 

cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) vào thời điểm thuận lợi trong năm 

2021. 

2. Sở Y tế chỉ đạo chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quản lý chặt 

chẽ khu đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) cho 

đến khi UBND tỉnh có chủ trương đấu giá khu đất thực hiện dự án theo quy 

hoạch. 

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: TN&MT, XD, TP; 

- Cục Thuế; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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