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Số:   328 /UBND-TCKH 

V/v xin chủ trương thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa 

bàn huyện Chi Lăng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chi Lăng, ngày  16 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2012; Luật Đất đai năm 2013; Luật 

Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; 

Luật Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP  

ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014  Quy  định  về  thu  tiền  thuê  đất,  thuê  mặt  nước;  Nghị  định  số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định về tiền sử  dụng 

đất và tiền thuê đất; Nghị định số 01/2017NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; 

Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản. 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 4206/HDLN-STP-STC-STNMT ngày 

09/11/2018 của liên ngành Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất thuộc tài sản công theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý quỹ đất công, tài sản công hiệu quả, 

tránh lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước (chủ yếu là đất đai) trên địa bàn huyện 

và góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước qua đấu giá quyền sử dụng đất và tài 

sản trên đất theo đúng quy định hiện hành. UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị 

UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng như sau: 

1. Đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản đối với 08 khu đất công, 

tài sản công, tổng diện tích là 25.999,3m2, tổng số tiền dự kiến thu được là 

88.750.000.000 đồng, nội dung cụ thể như sau: 
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1.1. 03 khu đất công do các cơ quan, tổ chức thuộc UBND huyện Chi 

Lăng quản lý 

- Tổng diện tích: 23.498,0 m2; 

- Số tiền dự kiến thu được: 76.250.000 đồng. 

1.1.1. Khu đất Chợ nông sản và khu dân cư tập trung thị trấn Chi 

Lăng do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý 

- Tổng diện tích: 12.778,0m2 (tương ứng 122 lô đất) 

- Số tiền dự kiến thu được: 65.650.000.000 đồng. 

- Việc đấu giá được chia thành nhiều giai đoạn để thực hiện trong năm 2020. 

1.1.2. Khu đất công tại thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao (thửa đất số 133, tờ 

bản đồ địa chính Mai Sao số 81) do UBND xã Mai Sao quản lý  

- Diện tích: 1.956,0m2; 

- Số tiền dự kiến thu được: 700.000.000 đồng. 

1.1.3. Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tại 

thôn Nà Sèn, xã Mai Sao do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng 

quản lý 

Năm 2019 đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất. Năm 

2020 tiếp tục tổ chức đấu giá 72 lô còn lại: 

- Diện tích: 8.764,2m2; 

- Số tiền dự kiến thu được: 9.900.000.000 đồng. 

1.2. Đất thu hồi sau Kết luận Thanh tra tại thôn Mỏ Đá, thị trấn Đồng 

Mỏ (thu hồi sau thanh tra đối với Hạt 2 giao thông) do Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý 

- Diện tích: 694,1m2; 

- Số tiền dự kiến thu được: 700.000.000 đồng. 

1.3. 04 khu đất công có tài sản công do các cơ quan, tổ chức thuộc 

UBND huyện Chi Lăng quản lý 

- Tổng diện tích: 1.807,0m2; 

- Giá trị tài sản còn lại trên đất: 884.248.520 đồng; 

- Số tiền dự kiến thu được: 11.800.000 đồng. 

1.3.1. Khu đất trụ sở Trạm bảo vệ thực vật cũ tại khu Trung Tâm, thị 

trấn Đồng Mỏ (thửa đất số 64, tờ BĐĐC số 19d thị trấn Đồng Mỏ) do Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chi Lăng quản lý 

- Diện tích: 266,0m2; 

- Giá trị còn lại của tài sản trên đất: 125.097.520 đồng (theo Quyết định số 

1453/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn là 138.265.680 

đồng). 

- Số tiền dự kiến thu được: 1.500.000.000 đồng. 
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1.3.2. Khu đất trường Mầm non thị trấn Đồng Mỏ cũ (nay là trường 

Mầm non Sơn Ca thị trấn Đồng Mỏ) tại khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ 

(thửa đất số 08, tờ bản đồ địa chính 25a thị trấn Đồng Mỏ) do trường Mầm 

non Sơn Ca thị trấn Đồng Mỏ quản lý 

- Diện tích: 1.054,0m2; 

- Giá trị còn lại của tài sản trên đất: 511.929.000 đồng (định giá năm 2020); 

- Số tiền dự kiến thu được: 5.500.000.000 đồng. 

1.3.3. Khu đất trụ sở Trạm y tế Đồng Mỏ cũ tại khu Hòa Bình I, thị 

trấn Đồng Mỏ (thửa đất số 18, tờ bản đồ địa chính 25a thị trấn Đồng Mỏ) do 

Trạm Y tế thị trấn Đồng Mỏ quản lý 

- Diện tích: 145,2m2; 

- Giá trị còn lại của tài sản trên đất: 86.986.000 đồng (định giá năm 2020); 

- Số tiền dự kiến thu được: 1.200.000.000 đồng. 

1.3.4. Khu đất trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cũ tại khu 

Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ (thửa đất số 30, tờ bản đồ địa chính 25b thị 

trấn Đồng Mỏ) do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chi Lăng quản lý 

- Diện tích: 341,8m2; 

- Giá trị còn lại của tài sản trên đất: 160.236.000 đồng; 

- Số tiền dự kiến thu được: 3.600.000.000 đồng. 

2. UBND huyện Chi Lăng sẽ triển khai thực hiện nếu được UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương đấu giá 

2.1. Đối với các khu đất không có tài sản gắn liền với đất, UBND huyện 

Chi Lăng thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất. 

2.2. Đối với các khu đất có tài sản gắn liền với đất, UBND huyện Chi Lăng 

đề nghị Sở Tài chính tỉnh thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất thuộc tài sản công theo hình thức đấu giá. 

 UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét (có biểu 

chi tiết gửi kèm theo Công văn này)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tài chính tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và MT huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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