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BÁO CÁO  

Xử lý việc triển khai đấu giá khu đất tại số 141 đường Hoàng Văn Thụ, khu 

II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định có phát sinh Đơn khiếu nại  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 

 Ngày 27/12/2018, Sở Tài chính nhận được Đơn xin khiếu nại ngày 

22/12/2018 của Bà Nguyễn Thị Khuyến; ngày 02/01/2019 tiếp tục nhận được 

Đơn đề nghị (cùng ngày 22/12/2018) của Bà Nguyễn Thị Khuyến về việc xem 

xét, giải quyết quyền lợi chỗ ở cho gia đình; 

Sau khi xem xét nội dung Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khuyến (điạ 

chỉ: thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) là người lao động 

Trạm cơ khí cơ điện Tràng Định thuộc Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn , 

được giao trông coi tài sản của doanh nghiệp ; đối chiếu với các quy điṇh hiêṇ 

hành về xử lý Khiếu nại và về đấu giá ; Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh như sau:   

 1. Quá trình triển khai công tác tổ chức đấu giá:  

Thực hiện Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 10/11/2018 của UBND 

tỉnh Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất khu đất tại Khu II, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Sở tài chính ký hợp đồng bán đấu giá số 

29/2018/HDDVĐGTS-STC ngày 10/12/2018 với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

Ngày 11/12/2018 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp ban 

hành Thông báo bán đấu giá số 43/TB-TTĐG của quy định thời gian bán hồ sơ, 

tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 11/12/2018 đến ngày 08/01/2019 

(trong giờ hành chính); Thời gian đấu giá: 9h00 ngày 11/01/2019 tại, Sở Tư 

pháp. 

Trong quá trình triển khai công tác đấu giá, ngày 27/12/2018 Sở Tài chính 

nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khuyến về diện tích đất gia đình bà 

khuyến đã bỏ công, bỏ tiền để mở rộng thêm 100 m
2  

đất của Trạm cơ khí cơ 

điện Tràng Định tại khu đất giao cho Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn.    

 2. Tóm tắt nội dung Đơn Khiếu nại và Đơn đề nghị của bà Nguyễn 

Thị Khuyến (Có cùng nội dung) 

- Tại Quyết định số 413/QĐ-UB-KT ngày 02/4/21998 của UBND tỉnh thu 

hồi khu đất của Cửa hàng thương mại tại huyện Tràng Định giao cho Công ty Cơ 

khí và Cơ điện Lạng Sơn quản lý, sử dụng với diện tích khu đất là 500 m
2
.  
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Từ ngày nhận trông coi khu đất vợ chồng bà Nguyễn Thị Khuyến đã tự bỏ 

tiền, bỏ công sức để mở rộng thêm ngoài diện tích được giao cho công ty, tính từ 

lề hành lang quốc lộ vào đến sát đất của Công ty được giao theo chiều rộng khu 

đất sát mặt đường Quốc lộ là 100 m
2
. Hiện nay gia đình đã sử dụng liên tục 20 

năm, không có tranh chấp, sử dụng ổn định qua các năm;  

Hoàn cảnh gia đình 2 vợ chồng không có việc làm, không có nhà ở, không 

lương, không nguồn thu nhập nay chỉ cậy nhờ quầy bán nước giải khát cho người 

qua lại đề nghị tiếp tục được sống và kinh doanh tại khu đất trên diện tích 100m
2 

đất gia đình tự san lấp tôn tạo. 

- Không có hồ sơ chứng minh kèm theo Đơn khiếu nại.  

 3. Nội dung xử lý của Sở Tài chính sau khi nhận được Đơn:  

 Qua xem xét nội dung Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khuyến và đối 

chiếu các văn bản UBND tỉnh ban hành liên quan đến diện tích khu đất của 

Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 

có số liệu như sau: 

 3.1. Về diện tích khu đất 

 -  Tại Quyết định: số 1296/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về 

việc thu hồi đất Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn (tại số 141 đường Hoàng 

Văn Thụ, khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định), giao Sở Tài chính quản 

lý, đấu giá quyền sử dụng đất; Số 1983/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao đất cho Sở Tài chính để thực hiện đấu giá quyền sử 

dụng đất (phần diện tích bổ sung). Tổng diện tích đất giao Sở Tài chính quản lý 

là 630,9 m
2
.   

 - Tại Quyết định số 413/QĐ-UB/KT ngày 02/4/1998 của UBND tỉnh, chỉ 

ghi thu hồi và giao khu đất của Cửa hàng thương mại tại huyện Tràng Định 

(Công ty Thương nghiệp cũ) thuộc Công ty Thương mại tổng hợp sang cho Công 

ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn quản lý và sử dụng, không có diện tích cụ thể.  

Theo Biên bản xác định ranh giới, mốc giới năm 1999, khu đất có diện tích là 

502,9 m
2
. 

 Như vậy, diện tích khu đất tại các quyết định nêu trên có sự chênh lệch là 

128 m
2
. 

 3.2. Thẩm quyền xử lý đơn 

 Đơn của Nguyễn Thị Khuyến thuộc loại đơn khiếu nại, kiến nghị, phản 

ánh và đã được gửi cho nhiều cơ quan; nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất 

đai, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

  4. Nội dung đề xuất xử lý của Sở Tài chính sau khi nhận được Đơn 

khiếu nại:  

 Căn cứ quy định về Luật Khiếu nại số 02/2011/QH 13 ngày 11/11/2011; 

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Khiếu nại và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 

31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về Quy trình xử lý đơn Khiếu 
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nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Để làm rõ về diện tích khu đất của 

Công ty Cơ khí và Cơ điện tại tại số 141 đường Hoàng Văn Thụ, khu II, thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định và trả lời Đơn cho Bà Nguyễn Thị Khuyến, Sở Tài 

chính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh: 

 3.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra làm rõ về diện 

tích khu đất và giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thi Khuyến; báo cáo UBND tỉnh 

kết quả thực hiện theo quy định. 

 3.2. Về tổ chức đấu giá khu đất: Trong quá trình triển khai công tác đấu 

giá có phát sinh đơn khiếu nại, đề nghị UBND tỉnh cho tạm dừng việc bán đấu 

giá cho đến khi có kết quả xác minh làm rõ về diện tích và xử lý xong đơn của 

công dân. Giao Sở Tài chính là đơn vị quản lý tài sản thực hiện thủ tục dừng đấu 

giá theo quy định.  

Sở Tài chính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                       
- Như trên; 

- CácSở :TN&MT, TP 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PCVP Sở; P.Thanh tra, TCT QĐ 33; 

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

          

Số:          /UBND- 
V/v Triển khai đấu giá khu đất tại số 

141 đường Hoàng Văn Thụ, khu II, thị 

trấn Thất Khê, huyện Tràng Định có 

phát sinh Đơn khiếu nại 

(Dự thảo) 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2019 

           

 

               Kính gửi: 

        - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

        - Sở Tài chính. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số        /BC-STC ngày      /01/2019 của Sở Tài 

chính Về việc triển khai đấu giá khu đất tại số 141 đường Hoàng Văn Thụ, khu 

II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định có phát sinh Đơn khiếu nại. UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đaọ thưc̣ hiêṇ như sau: 

 1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra làm rõ về diện 

tích khu đất và giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thi Khuyến; báo cáo UBND tỉnh 

kết quả thực hiện theo quy định. 

 2. Về tổ chức đấu giá: Đồng ý tạm dừng việc bán đấu giá khu đất cho đến 

khi có kết quả xác minh làm rõ về diện tích và giải quyết xong đơn của công 

dân. Giao Sở Tài chính là đơn vị quản lý tài sản thực hiện thủ tục dừng đấu giá 

theo quy định.  

UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết và thực hiện theo đúng quy điṇh hiêṇ hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn 

- Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn 
- C,PVP, KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, CVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Nguyễn Công Trưởng 
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