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SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
          

      Số:  84/TB-TTDVĐGTS                                    Lạng Sơn, ngày 14  tháng 9 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá của Cuộc 

đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 

tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (Bán đợt 2) 

 

Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá số 40/QC-TTDVĐGTS ngày 10/9/2021 của 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản là Quyền sử 

dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư 

Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Bán 

đợt 2) tổ chức ngày 05/10/2021 tại Hội trường lớn, Trường Chính trị Hoàng Văn 

Thụ,TP Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 40/TB-TTDVĐGTS ngày 13/9/2021 

của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản xin điều chỉnh nội dung quy định về thời 

hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá quy 

định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế cuộc đấu giá số 40/QC-TTDVĐGTS ngày 

10/9/2021 và Mục 6, Mục 7, Thông báo đấu giá tài sản số 40/TB-TTDVĐGTS 

ngày 13/9/2021 như sau: 

1. Thời hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 

13/9/2021 đến ngày 02/10/2021 (thêm ngày thứ bẩy 02/10/2021). 

2. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 

ngày 13/9/2021 đến ngày 02/10/2021 (thêm ngày thứ bẩy 02/10/2021).  

Những nội dung còn lại thực hiện như Quy chế cuộc đấu giá số 40/QC-

TTDVĐGTS ngày 10/9/2021 và Thông báo đấu giá tài sản số 40/TB-TTDVĐGTS 

ngày 13/9/20211 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm phục vụ hành chính công – Phố Dã 
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Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; SĐT: 02053.719.220, 

02053.717.994) hoặc trang fanpage của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh 

Lạng Sơn” hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 

120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). (SĐT: 

02053.890.989). 

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

tâm Tài nguyên môi trường; UBND xã mai Pha; Trường 

Chính trị Hoàng Văn Thụ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- Trung tâm Tài nguyên môi trường; 

-  Lãnh đạo, VC Trung tâm; 

-  Đại biểu, người tham gia đấu giá; 

-  Lưu: VT, HSĐG.                       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Điền 

                                                                                              


