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Số:          /BC-UBND  Đình Lập, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia và trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2020-2021 

 

Thực hiện Công văn số 113/STNMT-QLĐĐ ngày 17/01/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức 

tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2021, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

Giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng 03 khu đất, cụ thể: 

1. Khu đất cửa hàng thương mại tại thôn Bản Piềng, xã Thái Bình 

 - Tổng diện tích khu đất thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất là 393,0m2 

(trong đó thửa đất số 152, diện tích là 132,1m2; thửa 168, diện tích 260,9m2); 

- Tài sản gắn liền trên đất: Có 01 Nhà ở xây cấp IV của Công ty cổ phần 

thương mại Lạng Sơn; (giá trị còn lại của tài sản gắn liền trên đất đấu giá là 

19.000.000 đồng đã được xác định theo Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 

12/12/2017 của UBND huyện); Hiện nay huyện đã tổ chức đấu giá xong 02 thửa, 

01 cá nhân trúng đấu giá, với tổng diện tích là 393,0m2; 

2. Khu đất Khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình 

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 9.976,5m2, gồm 109 thửa đất, mỗi thửa 

đất có diện tích từ 89,0m2 đến 120m2; Hiện nay huyện đã tổ chức đấu giá  được 

04 thửa đất, 02 cá nhân trúng đấu giá, với tổng diện tích là 397,5m2; 

3. Khu đất Vườn ươm khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 

Tổng diện tích khu đất đấu giá là 4.933,9m2, gồm 61 thửa đất, mỗi thửa đất 

có diện tích từ 77,5m2 đến 115,0m2; Hiện nay huyện đã tổ chức đấu giá  xong 61 

thửa, 06 cá nhân trúng đấu giá, với tổng diện tích là 4.933,9m2; 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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