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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 401/STC-QLG&CS 

V/v tham gia ý kiến vào dự 

thảo Đề án thành lập Quỹ 

phát triển đất 

 Lạng Sơn, ngày  11 tháng 3 năm 2019 

 
 

   Kính gửi:  

  - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,  

      Nội vụ, Tư Pháp,  

     - UBND: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. 

          

Thực hiện Văn bản số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019; Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 

21/01/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập chung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019; Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 

của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện của Sở Tài chính năm 2019; 

 Sở Tài chính đã xây dựng đề án thành lập “Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng 

Sơn”. Để thống nhất ý kiến trước khi Sở Tư pháp thẩm định và kịp trình UBND 

tỉnh cho ý kiến tại kỳ họp tháng 4/2019, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan nghiên 

cứu và tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề án thành lập Quỹ phát triển đất 

tỉnh Lạng Sơn.  

Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 17/3/2019 để tổng hợp 

hoàn thiện dự thảo trước khi trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự thủ 

tục quy định.  

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo STC; 

- C, PCVP Sở, Tổ CTQĐ 33; 

- Các phòng: QLNS, TCĐT, TCDN, 

TCHCSN (Tham gia ý kiến); 

- Lưu VT, QLG&CS. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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