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Số: 2139 /QĐ-UBND Chi Lăng, ngày  03 tháng 6 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá khởi điểm 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;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng;  

Căn cứ 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; 

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
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Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND 

huyện về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã 

Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 

3866/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu dân cư tại thôn Nà Sèn, xã Mai Sao; Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 

15/4/2020 của UBND huyện 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; 

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 

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

UBND huyện phê duyệt; 

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 Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 22/04/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc phê duyệt dự toán kinh phí xác định hệ số điều chỉnh giá 

đất để xác định giá khởi điểm 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; 

Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 22/04/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc chỉ định đơn vị Tư vấn xác định hệ số điều chỉnh giá đất 

để xác định giá khởi điểm 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; 

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 02/06/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn 

cứ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại thôn Nà Sèn, xã 

Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình 

số 70/TTr-TCKH ngày 03 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm 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, nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền 

với các thửa đất đấu giá 

1.1. Danh mục loại đất: Đất phi nông nghiệp. 
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1.2. Vị trí 

- Thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- 20 lô đất cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 94 xã Mai Sao lập năm 2005 

(có trích lục các thửa đất đấu giá).  

1.3. Diện tích: 

Tổng diện tích đất đấu giá là 2.500,9m2, trong đó: 

 

STT Dãy số 
Lô số 

(thửa số) 

Diện tích 

(m2) 
 STT Dãy số 

Lô số 

(thửa số) 

Diện tích 

(m2) 

1 1 328 125,2  11 1 364 125,0 

2 1 329 125,0  12 1 365 125,1 

3 1 330 125,0  13 1 366 125,1 

4 1 331 125,0  14 1 367 125,0 

5 1 332 124,9  15 2 322 125,1 

6 1 333 125,1  16 2 323 125,1 

7 1 334 125,0  17 2 324 125,1 

8 1 335 125,0  18 2 325 125,1 

9 1 362 125,0  19 2 326 125,1 

10 1 363 125,0  20 2 327 125,0 

2. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng của các lô đất khi đấu 

giá quyền sử dụng đất 

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

3. Tổng giá khởi điểm 20 lô đất: 5.532.403.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm 

ba mươi hai triệu bốn trăm linh ba nghìn đồng chẵn ./.)   

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Căn cứ giá khởi điểm đấu giá được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc 

đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Tư pháp, Chi Cục thuế khu vực I và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng 

dẫn, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện cuộc bán đấu giá theo đúng quy định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài 

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

đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước Chi Lăng; 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I; Chủ tịch UBND xã Mai Sao và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (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, TCKH (MVT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 

 

 


		2020-06-04T15:06:31+0700




