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BÁO CÁO  

Các khu đất liền kề hoặc lân cận gần nhất đã được bán đấu giá có vị trí,  

tính chất tương đồng với khu đất mà dự kiến thực hiện dự án các  

khu dân cư, khu đô thi mới trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 603/SXD-QHKT&PTĐT của Sở Xây dựng Lạng 

Sơn  về việc rà soát, báo cáo các khu đất liền kề hoặc lân cận gần nhất đã được 

bán đấu giá có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất mà dự kiến thực hiện dự 

án các khu dân cư, khu đô thi mới. , UBND huyện Đình Lập báo cáo nội dung 

như sau: 

1. Về Quy hoạch các khu đô thị: Theo quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng được phê duyệt có các dự án sau: 

 - Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình 

Lập tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 15,4 ha; 

Quy mô dân số: Khoảng 2.200 người. 

- Đối với đất dự kiến xây dựng Khu dân cư Khu 6 thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập: Là đất công nghiệp. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1,2 

ha. 

2. Tình hình các ô đất đã được bán đấu giá có vị trí, tính chất tương 

đồng với khu đất thực hiện dự án.   

Các ô đất đã được bán đấu giá có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất 

thực hiện dự án là 09 ô đất thuộc khu đất tái định cư thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  Theo kết quả đấu giá thành công bình quân của 09 ô 

đất thời điểm tháng 01 năm 2018 (Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 

16/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt kết quả trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất 09 ô đất thuộc Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km47-

Km58 trên quốc lộ 4B huyện Đình Lập) để thống kê giá trị để làm số liệu đại 

diện so sánh, làm căn cứ xác định lợi thế đối chiếu xác định giá trị m3, cụ thể:  

- Tổng diện tích đất đã bán: 688,5 m
2
 

Số ô Số thửa Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) 
Số tiền trúng đấu giá 

(đồng) 

01 177 76,5 344.250.000 380.000.000 

02 178 76,5 344.250.000 425.000.000 

03 179 76,5 344.250.000 492.000.000 

04 180 76,5 344.250.000 355.000.000 

05 181 76,5 344.250.000 480.000.000 



2 

 

06 182 76,5 344.250.000 536.000.000 

07 183 76,5 344.250.000 550.000.000 

08 184 76,5 344.250.000 540.000.000 

09 185 76,5 344.250.000 515.000.000 

  688,5 3.098.250.000 4.273.000.000 

- Giá trúng đấu giá thành công là 4.273.000.000 đồng; đơn giá bình quân là 

6.206.245 đồng/m
2   

 

- Giá khởi điểm đấu giá là 3.098.250.000 đồng; đơn giá bình quân là 

4.500.000 đồng/m
2
   

- Chênh lệch giá trúng đấu giá và giá khởi điểm: 6.206.245 – 4.500.000 = 

1.706.245 đồng/m
2
. 

 

 Trên đây là Báo cáo Các khu đất liền kề hoặc lân cận gần nhất đã được 

bán đấu giá có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất mà dự kiến thực hiện dự 

án các khu dân cư, khu đô thi mới trên địa bàn huyện của UBND huyện Đình 

Lập./. 

 

Nơi nhận:       
- Sở Xây dựng(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice);  

- Phòng KTHT huyện(eOffice);  

- Lưu: VT.                                                                                                                             
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