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THÔNG BÁO 

Tạm hoãn tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất  

đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng 

 

 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/HĐDVĐGTS - TTPTQĐ - CLg 

ngày 03/8/2021, giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 180/TTPTQĐ ngày 20/8/2021 của Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Chi Lăng về việc hoãn thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đối với 

20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng; 

Xét tình hình thực tế, để đảm bảo an toàn cho quý khách hàng cũng như các đại 

biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc đấu giá, Trung tâm 

dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức 

cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai 

Sao, huyện Chi Lăng. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá này, sẽ được tổ chức sau khi có ý 

kiến thống nhất của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng và sẽ được thông báo 

rộng rãi đến các khách hàng. 

Đối với các khách hàng đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt 

trước, đề nghị:  

- Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng (đồng chí Công, số 

điện thoại: 0914555191), để nhận lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. 

- Liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ( 

đồng chí Quyên, số điện thoại: 0919883292) để thực hiện các thủ tục nhận lại tiền đặt 

trước theo quy định. 

 



Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông 

báo./. 

Nơi nhận:   
-  Niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Trung 

tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng; UBND huyện Chi 

Lăng; UBND xã Mai Sao; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

-  Lãnh đạo Trung tâm; 

-  Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; 

-  Lưu: VT, HSĐG.                       
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