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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH  

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                              

    Số: 517/BC-STC Lạng Sơn, ngày 31 tháng 12  năm 2019 
 

                                                        

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát các khu đất có tài sản trên đất đủ điều kiện 

bán đấu giá năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  

Thực hiện Công văn số 4709/VP-KTTH ngày 14/11/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc rà soát lại các khu đất có tài sản trên đất dự kiến bán đấu giá 

trong năm 2020. 

Ngày 20/11/2019, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 2313/STC-

QLG&CS gửi các huyện và thành phố yêu cầu rà soát  lại các khu đất có tài sản trên 

đất dự kiến bán đầu giá trong năm 2020.  

Trên cơ sở kết quả báo cáo rà soát của các huyện, thành phố, Sở Tài chính 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các khu đất có tài sản trên đất dự kiến bán đấu giá 

trong năm 2020 như sau:  

I. Kết quả rà soát các khu đất có tài sản trên đất dự kiến bán đấu giá 

năm 2020. 

1. Điều kiện các khu đất có tài sản trên đất đủ điều kiện bán đấu giá:   

a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

b) Phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc loại tài sản phải sắp xếp lại, xử lý nhà 

đất ngoài điều kiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng phải nằm trong phương án tổng thể sắp xếp xử lý nhà, đất theo Nghị định 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ. 

2. Kết quả rà soát của Sở Tài chính so với báo cáo UBND các huyện, 

thành phố 

Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố Sở Tài chính thực hiện rà soát 

và đối chiếu các quy định hiện hành. Qua kiểm tra, Sở Tài chính thực hiện tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh về các khu đất đã đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch bán 

đâu giá năm 2020. Cụ thể: 
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a) Số lượng khu đất đất có tài sản trên đất dự kiến bán đấu giá 2020 

- Biểu tổng hợp khu đất có tài sản trên đất trên địa bàn huyện, thành phố dự 

kiên bán đấu giá năm 2020 

STT Địa bàn 

Các huyện thành 

phố báo cáo 

Rà soát của Sở Tài 

chính đối với khu 

đất đã đủ điều kiện 

bán đấu giá 

Chênh lệch 

(tăng/giảm) 

Tổng số 

khu đất 

Tổng 

diện đất 

bán đấu 

giá (m
2
) 

Tổng số 

khu đất 

Tổng 

diện  

tích bán 

đấu giá 

(m
2
) 

Số khu 

đất 

Diện tích 

(m
2
) 

I Khối tỉnh quản lý 4 5.867 4 5.867 0 0 

II Khối huyện quản lý 43 34.599 26 9.096,7 -17 -25.502,3 

1 Huyện Hữu Lũng 9 7.294 3 455 -6 -6.839 

1 Huyện Chi Lăng  4 1.807 3 753 -1 -1.054 

2 Thành phố Lạng Sơn 3 577 3 577 0 0 

3 Huyện Cao Lộc  5 936.4 5 936.4 0 0 

4 Huyện Lộc Bình  1 378,3 1 378,3 0 0 

5 Huyện Đình Lập  4 13.252,7 3 2.852,7 -1 -10.400 

6 Huyện Văn Lãng 2 4.098,9 0 0 -2    -4.098.9 

7 Huyện Tràng Định  5 1.930,2 5 1.930.2 0 0 

8 Huyện Văn Quan  1 306 1 306 0 0 

9 Huyện Bình Gia  2 945 0 0 -2 -945 

10 Huyện Bắc Sơn  7 3.073,5 2 908,1 -5 -2.165,4 

 Cộng (I+II) 47 40.466 30 14.963,7 -17 -25.502,3 

 - Lý do chênh lệch  giảm so với huyện báo cáo: Một số khu đất không đúng 

đối tượng yêu cầu đề nghị báo cáo là khu đất có tài sản trên đất; một số khu đất 

chưa đủ điền kiện bán đấu giá tại thời điểm tổng hợp báo cáo. 

 b) Dự kiến kế hoạch bán đấu giá và số tiền dự kiến thu được: 

 Tổng số có 30 cơ sở nhà. Đất dự kiến bán đấu giá năm 2020, với số tiền dự 

kiến thu được là 183.690 triệu đồng. Trong đó: 

 - Quý I: 13 cơ sở nhà, đất; Số tiền dự kiến thu được 129.586 triệu đồng 

- Quý II: 9 cơ sở nhà, đất; Số tiền dự kiến thu được    42.091 triệu đồng 

- Quý III: 8 cơ sở nhà, đất; Số tiền dự kiến thu được   12.013 triệu đồng 
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- Quý IV: 0 cơ sở nhà, đất; Số tiền dự kiến thu được    0 triệu đồng. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

II. Đề xuất tổ chức thực hiện 

Để đảm bảo thực hiện bán đấu giá các khu đất có tài sản trên đất ngay từ 

đầu năm 2020 theo đúng quy định, Sở Tài chính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh 

như sau 

1. Giao UBND các huyện, thành phố:  

- Triển khai bán đấu giá các khu đất có tài sản trên đất thu hồi theo Luật Đất 

đai; Lập hồ sơ đề nghị bán khu đất có tài sản trên đất là cơ sở nhà, đất thuộc thẩm 

quyền chủ tịch UBND tỉnh quyết định bán, gửi Sở Tài chính đối với tài sản là cơ 

sở nhà, đất thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND tỉnh quyết định bán.  

- Hoàn thiện thủ tục bán đấu giá các khu đất có tài sản trên đất chưa đủ điều 

kiện bán đấu giá.  

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố lập hồ sơ đề 

nghị bán khu đất có tài sản trên đất theo kế hoạch bán đấu giá năm 2020; Tổ chức 

bán đấu giá đối với khu đất có tài sản trên đất là cơ sở  nhà, đất theo quy định Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công. 

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

 

Nơi nhận:                                       
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP Sở; 

- Các Phòng: QLNS, TCĐT,  

TCT QĐ 158; 

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến  
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