
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất 

tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

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 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; 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; 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 

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; Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa 

chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 2740/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

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 Thông báo số 215/TB-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng về Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Phương án số 01/PA-TTPTQĐ ngày 15/01/2018 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất về việc sử dụng đất khu đất được UBND tỉnh giao tại Quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-45-2017-tt-btc-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-theo-quy-dinh-luat-dau-gia-tai-san-341649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-48-2017-tt-btc-quy-dinh-che-do-tai-chinh-hoat-dong-dau-gia-tai-san-344849.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-48-2017-tt-btc-quy-dinh-che-do-tai-chinh-hoat-dong-dau-gia-tai-san-344849.aspx


2 

 

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

UBND huyện phê duyệt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ 

trình số 23/TTr-TTPTQĐ ngày 14/4/2020 và ý kiến thẩm tra của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện tại Công văn số 61/TNMT ngày 15/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất 

tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

(phương án ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I, 

Chủ tịch UBND xã Mai Sao và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 2 (TH); 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TTPTQĐ, HVC.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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