
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN LÃNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 3612/QĐ-UBND Văn Lãng, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là cây gỗ Sưa  

trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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 Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

 Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện 

Văn Lãng về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản công là 

cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND huyện về 

việc phê duyệt bán đấu giá tài sản công là cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở 

UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Biên bản họp xét lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 

29/11/2021 của Tổ công tác giúp việc theo Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Tờ 

trình số: 397/TTr-TCKH ngày 29/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn là đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản công là cây gỗ 

Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn, phố Dã tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Văn Điền, chức vụ Phó 

Giám đốc phụ trách. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

 Giao phòng Tài chính-Kế hoạch thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu 

giá tài sản công là cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn và thực hiện ký kết hợp đồng đấu giá tài sản với đơn vị được lựa 

chọn tại Điều 1. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Tổ công tác giúp việc; 

- Đăng tải trên trang TTĐT huyện Văn Lãng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
   

 

 

 
 

 

Lê Tuấn Minh 
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