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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 24 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng
đất thuê khu đất Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan và khu đất
tại xã Tú Xuyên, xã Lương Năng, huyện Văn Quan
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc
thành lập Hội đồng định giá tài sản công và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định
giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền
sử dụng đất thuê khu đất Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan và khu đất
tại xã Tú Xuyên, xã Lương Năng, huyện Văn Quan gồm các ông (bà) sau:
1. Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng;
2. Bà Lý Thị Dương, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Phó Chủ tịch
Hội đồng.
3. Ông Bành Văn Dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thành viên Hội đồng;
4. Ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thành viên Hội đồng;
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5. Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện - Thành viên
Hội đồng;
6. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Điềm He, Tú Xuyên, Lương
Năng nơi có khu đất đấu giá - Thành viên hội đồng;
7. Một chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Thành viên Hội đồng;
8. Một chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Thành viên
Hội đồng;
9. Một viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện - Thành viên Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
thuê có nhiệm vụ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê
phục vụ việc cho thuê đất trên địa bàn huyện; trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài
nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển
quỹ đất, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã
Điềm He, Tú Xuyên, Lương Năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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