
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC KẠN  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:        /TTPTQĐ - KHTH 

V/v: tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng 

đất khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và 

cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ). 

 

       Bắc Kạn, ngày      tháng 11 năm 2018 

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn 

Ngày 12/10/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất nhận được Thông báo số 

103/TB-UBND ngày 10/10/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn thông báo kết 

luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại buổi tiếp công dân ngày 

05/10/2018. Tại mục 5 thông báo trên, UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị kéo dài 

thời gian đấu giá quyền sử dụng đất để phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức 

lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan; tham mưu lại quy hoạch chi tiết khu đất 

theo đúng quy định. 

Sau khi tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư về đường quy hoạch vào khu dân 

cư phía sau khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành 

phố Bắc Kạn (cũ), Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có Văn bản số 326/TTPTQĐ-

KHTH ngày 29/10/2018 gửi UBND thành phố Bắc Kạn. 

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất nhận được Văn bản số 1586/UBND-

TNMT ngày 30/10/2018 về việc cho ý kiến đối với khu đất Trung tâm truyền 

thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ), trong đó UBND 

thành phố Bắc Kạn đề nghị Trung tâm tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng 

đất theo Quyết định 1255/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Do vậy, Trung tâm đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn 

tiếp tục thực hiện đấu giá khu đất Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu 

dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ).  

Đề nghị Trung tâm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn cùng 

phối hợp, thực hiện./. 

 (Gửi kèm Văn bản số 1586/ UBND-TNMT ngày 30/10/2018 của UBND 

thành phố Bắc Kạn). 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- Sở TN&MT (B/cáo); 

- LĐ TT; 

- Lưu VT, HS (Hường) 
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Bế Đức Dương 
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