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UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 05/TB-STC            Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển địa điểm trụ sở làm việc  

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 

  

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng Trụ sở làm việc tại Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26/6/2014, 

đến nay trụ sở làm việc mới đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

 Sở Tài chính Thông báo kể từ ngày 13/01/2020, chuyển trụ sở làm việc từ 

trụ sở cũ số 2, phố Thần Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đến 

địa điểm mới: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 Số mấy điện thoại giao dịch, số máy Fax, các thông tin khác về Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để Quý cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân biết để tiện cho việc liên hệ công tác./.     

 
 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy;            (Báo cáo) 

- TT HĐND tỉnh; 

- TT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn (đề nghị đăng tin); 

- Phòng TC - KH các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính;  

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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