
UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 

Số: 426 /TB-TTPTQĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lộc Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

  

Thực hiện quy định tại Khoản 5, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 

17/11/2016; 

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất khu đất tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND 

huyện Lộc Bình về việc Đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất tại thôn Chi 

Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình thông báo về việc lựa chọn tổ 

chức đấu giá tài sản theo các nôị dung cu ̣thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:  

2.1. Khu đất thứ nhất 

a) Vị trí: Tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, được trích đo từ 

thửa đất số 359, tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Yên Khoái, xác định theo 

thửa đất số 486, Mảnh trích đo số 07-2018, tỷ lệ 1/200 do Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 07/6/2018, được UBND xã Yên Khoái 

xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng ngày 12/6/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra ký duyệt ngày 14/6/2018. 

b) Diện tích bán đấu giá: 140,7m2, có các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông giáp đất quy hoạch hành lang và đường giao thông. 

- Phía Tây giáp đất ở của khu dân cư. 

- Phía Nam giáp đất quy hoạch khu tái định cư. 

- Phía Bắc giáp vỉa hè và đất quy hoạch hành lang đường giao thông. 

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

- Đơn giá khởi điểm cho 01 m
2 

đất: 6.800.000 đồng/m
2
 (Sáu triệu tám trăm 

nghìn đồng một mét vuông)         



 

 

- Giá khởi điểm đấu giá cả khu đất: 956.760.000 đồng (Chín trăm năm 

mươi sáu triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). 

2.2. Khu đất thứ hai 

a) Vị trí: Tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, được trích đo từ 

thửa đất số 294, tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Yên Khoái, xác định theo 

thửa đất số 484, Mảnh trích đo số 09-2018, tỷ lệ 1/200 do Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 07/6/2018, được UBND xã Yên Khoái 

xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng ngày 12/6/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra ký duyệt ngày 14/6/2018. 

b) Diện tích bán đấu giá: 142,8m
2
, có các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông giáp đất Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Long. 

- Phía Tây giáp vỉa hè và đất quy hoạch hành lang đường giao thông. 

- Phía Nam giáp đất quy hoạch hành lang đường giao thông. 

- Phía Bắc giáp đất ở của khu dân cư. 

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

- Đơn giá khởi điểm cho 01 m
2 

đất: 6.800.000 đồng/m
2
 (Sáu triệu tám trăm 

nghìn đồng một mét vuông)         

- Giá khởi điểm đấu giá cả khu đất: 971.040.000 đồng (Chín trăm bảy mươi 

mốt triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). 

2.3. Khu đất thứ ba 

a) Vị trí: Tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, được trích đo từ 

thửa đất số 146, tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Yên Khoái, xác định theo 

thửa đất số 483, Mảnh trích đo số 08-2018, tỷ lệ 1/200 do Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 07/6/2018, được UBND xã Yên Khoái 

xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng ngày 12/6/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra ký duyệt ngày 14/6/2018. 

b) Diện tích bán đấu giá: 132,5m
2
, có các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông giáp đất ở của khu dân cư. 

- Phía Tây Nam giáp đất ở của khu dân cư. 

- Phía Tây Bắc giáp vỉa hè đường giao thông. 

- Phía Bắc giáp đất quy hoạch hành lang đường giao thông. 

- Phía Đông Bắc giáp đất quy hoạch hành lang đường giao thông. 

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

- Đơn giá khởi điểm cho 01 m
2 

đất: 5.000.000 đồng/m
2
 (Năm triệu đồng một 

mét vuông)         

- Giá khởi điểm đấu giá cả khu đất: 662.500.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi 

hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). 



 

 

2.4. Khu đất thứ tư 

a) Vị trí: Tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, được trích đo từ 

thửa đất số 149, 229, tờ bản đồ số 13 và thửa đất số 192, tờ bản đồ số 12, bản đồ 

địa chính xã Yên Khoái, xác định theo thửa đất số 485, Mảnh trích đo số 10-2018, 

tỷ lệ 1/200 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 

07/6/2018, được UBND xã Yên Khoái xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng ngày 

12/6/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ký duyệt ngày 

14/6/2018. 

b) Diện tích bán đấu giá: 201,0 m
2
, có các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông Nam giáp đất Nhà văn hóa Việt - Trung thôn Chi Ma, xã Yên 

Khoái. 

- Phía Đông Bắc giáp đất ở của khu dân cư. 

- Phía Tây Nam giáp đất Điểm trường thôn Chi Ma, Trường Tiểu học xã 

Yên Khoái. 

- Phía Tây Bắc giáp vỉa hè đường giao thông. 

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 

- Đơn giá khởi điểm cho 01 m
2 

đất: 6.000.000 đồng/m
2
 (Sáu triệu đồng một 

mét vuông)         

- Giá khởi điểm đấu giá cả khu đất: 1.206.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm 

linh sáu triệu đồng chẵn). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với 

khu đất; 

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; 

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố. 

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, 

quyết định thành lập. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá 

- Thời gian: Từ ngày 21/9/2018 đến hết ngày 27/9/2018 (trong giờ hành 

chính). 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 



 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình Thông báo để các tổ chức đấu 

giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (B/c); 

- Các Phòng: TC-KH, TN&MT, KT&HT, Tư pháp; 

- UBND xã Yên Khoái; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 Hoàng Văn Hiền 

 


