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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất được UBND tỉnh giao  
tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10/02/2015, tại thôn Nà Sèn,  

xã Mai Sao, huyện Chi Lăng  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc 

tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất; 

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu 

giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao đất đã thu hồi tại xã Mai sao, huyện Chi Lăng cho Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý; 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn xử lý quỹ đất, tài sản công trên địa bàn tỉnh (đợt 1); 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/3/2017 của UBND huyện Chi 

Lăng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Chi Lăng; 
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Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện 

Chi Lăng phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10/2/2015 tại thôn Nà Sèn, xã Mai Sao đã 

được phê duyệt; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số        

133/TTr-TTPTQĐ ngày 07/11/2018; ý kiến thẩm định của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường tại văn bản số 187/TNMT ngày 12/11/2018; của Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tại văn bản số 218/KT&HT ngày 13/11/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất được UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10/02/2015, tại thôn Nà Sèn, xã Mai Sao 

với các nội dung như sau: 

- Diện tích 11.359,7m2 phân thành 93 thửa đất thuộc tờ Bản đồ địa chính 

xã Mai Sao số 94 tỷ lệ 1/1000 để đấu giá quyền sử dụng vào mục đích đất ở tại 

nông thôn (Có sơ đồ kèm theo). 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. 

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng theo quy hoạch sử dụng đất phù hợp với đồ 

án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mai Sao đã được UBND huyện 

Chi Lăng phê duyệt tại các Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 26/10/2012. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

- Các thông tin về quy hoạch: 

Khu đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn; Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Mai 

Sao huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 đã được UBND huyện 

Chi Lăng phê duyệt tại Quyết định số 4131/QĐ- UBND ngày 26/10/2012. 

Điều 2.  Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo 

trình tự, thủ tục theo quy định. 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi Trường, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, Giám 
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đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Chủ tịch UBND xã Mai Sao chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TTPTQĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đinh Hữu Học 
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