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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

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

 
Số: 1937/SYT-KHTC  

V/v xin chủ trương tổ chức 

bán đấu giá trụ sở cũ của 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2018 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH 13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội; 

 Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của 
Quốc hội; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 
21/6/2017 của Quốc hội; 

 Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình: 
Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh; 

Từ tháng 10/2018 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn đã chính 
thức đi vào hoạt động tại cơ sở mới tại Thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Để việc quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất có hiệu quả, Sở Y tế báo 
cáo và xin ý kiến Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc giao tổ chức bán đấu 
giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại trụ sở cũ của Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh tại địa chỉ số 48 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau: 

I. TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
SỞ Y TẾ. 

Hiện nay, trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu về cơ sở hạ tầng đặc thù cho từng đơn vị hiện tại cũng như 
định hướng những năm tiếp theo. 

Một số đơn vị chưa có trụ sở, Sở Y tế đã tham mưu và UBND tỉnh 
đồng ý phương án bố trí trụ sở làm việc tại các cơ sở đã sáp nhập thành Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong đề án tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy của Sở Y tế số 167/ĐA-SYT ngày 21/12/2017 được UBND tỉnh phê 
duyệt (Sau đây gọi tắt là đề án 167/ĐA-SYT). Cụ thể: 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:  

Hiện đang ở nhờ trụ sở của Chi cục Dân số - KHHGĐ tại Địa chỉ: Số 
13 đường Hoàng Văn Thụ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. Sẽ tiếp nhận trụ sở làm việc tại trụ sở cũ của Trung tâm Y tế dự phòng 
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tỉnh, địa chỉ tại  số 50 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn. 

- Bệnh viện Phổi Lạng Sơn : 

Trụ sở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (tại đường Song Giáp, thôn 
Nà Pàn, xã Hoàng Đồng) sẽ chuyển giao cho Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn 
để mở rộng thành khu điều trị bệnh ngoài phổi. 

- Trung tâm Pháp y: 

Hiện đang ở nhờ tại trụ sở Bệnh viện đa khoa cũ.Sẽ bố trí trụ sở làm 
việc của Trung tâm pháp Y tại vị trí Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa 
khoa cũ (đường Nhị Thanh phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

- Trung tâm Giám định Y khoa: 

Hiện đang ở nhờ tại trụ sở Bệnh viện đa khoa cũ. Bố trí trụ sở làm việc 
của Trung tâm Giám định Y khoa tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa 
khoa cũ (đường Nhị Thanh phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn). 

- Bệnh viện Y học cổ truyền 

 Từ tháng 10/2018 đã chuyển và đi vào hoạt động tại sở mới Thôn Nà 
Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Tiếp nhận trụ sở của Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ, tại đường Nhị Thanh 
phường, Tam Thanh thành phố Lạng Sơn khi Bệnh viện đa khoa tỉnh chuyển 
và đi vào hoạt động tại sở mới tại khu đồi Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành 
phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

II. THỰC TRẠNG VỀ ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT CỦA BỆNH 
VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH. 

1. Tên người sử dụng đất: Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Lạng 
Sơn 

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết 
định số 705/UB-QĐ-TC ngày 07/9/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T00047 do UBND tỉnh Lạng 
Sơn cấp ngày 24/4/2006;  

Địa chỉ thửa đất: Số 48 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn 

2. Thửa đất được quyền sử dụng. 

- Thửa đất số: 15 

- Tờ bản đồ số: 14 

- Địa chỉ thửa đất: Số 48 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn 

- Diện tích: 2014,9 m2 (Hai ngàn không trăm mười bốn phẩy chín mét 
vuông) 

- Hình thức sử dụng:  
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 + Sử dụng riêng: 2014,9 m2  

+ Sử dụng chung: Không m2  

- Mục đính sử dụng đất: Đất cơ sở y tế không kinh doanh 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như 
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

- Nguyên giá đất theo số theo dõi tài sản của đơn vị năm 2017: 4.154,88 
triệu đồng. 

3. Tài sản gắn liền với đất.( gồm các khu nhà) 

- Nhà cấp III: 624 m2 

- Nhà cấp IV: 310 m2  

- Nguyên giá tài sản trên đất (nhà): 1.664,48 triệu đồng 

- Khấu hao đến 31/12/2017: 1.335,7 triệu đồng 

- Giá trị còn lại: 328,78 triệu đồng. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Từ thực trạng về tình hình quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất của 
các đơn vị trực thuộc và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh như đã báo cáo trên 
đây,  Sở Y tế kính trình và xin ý kiến UBND tỉnh một số nội dung sau: 

 1. Đồng ý chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại 
trụ sở cũ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tại địa chỉ số 48 Trần Hưng Đạo, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Giao cho các Sở, ban 
ngành và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện. 

 2. Kinh phí thu được từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản 
trên đất đề nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh để đầu tư vào 
các hạng mục công trình xây dựng trọng điểm của ngành y tế tỉnh Lạng Sơn.  

 Sở Y tế  trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến 
chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư,  
- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên &MT; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 
- Trưởng, phó phòng KHTC; 
- Lưu: VT, KHTC (NHĐ). 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

  Nguyễn Thế Toàn 
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