
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LANG CHÁNH 

Số:        /UBND-TCKH 

V/v báo cáo rà soát công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất theo Công điện số 

1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lang Chánh,  ngày       tháng 02 năm 2022 

   

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. 
 

Thực hiện Công văn số 654/STC-QLCSGC ngày 09 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài 

chính tỉnh Thanh Hoá về việc rà soát, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo 

Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện 

Lang Chánh báo cáo rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ như sau: 

1. Việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các 

cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

Ngoài các cơ sở nhà, đất đã có chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 

4510/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, UBND huyện Lang Chánh đề xuất các cơ sở nhà, 

đất dôi dư theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi 

thực hiện phương án sắp xếp nhà đất đối với Trạm khuyến nông cũ, Trụ sở UBND xã 

Giao Thiện cũ, Khu Peo thuộc Trường Mầm non Yên Thắng tại Quyết định số 938/QĐ-

UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất về UBND 

huyện Lang Chánh quản lý, xử lý. 

Chi tiết có phụ lục I, II kèm theo. 

2. Đề xuất, kiến nghị khi thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu 

cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. 

UBND huyện Lang Chánh không có đề xuất, kiến nghị. 

3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan. 

UBND huyện Lang Chánh không có đề xuất, kiến nghị. 

UBND huyện Lang Chánh kính gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Văn Thanh 
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