
 
 

Kính gửi:  

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

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

                      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 4438/VP-KTTH ngày 06/11/2018 V/v đánh giá tình hình 

thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công; 

Tại nội dung 2, Công văn số 13343/BTC-QLCS ngày 30/10/2018 của Bộ Tài 

chính về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Bộ Tài chính yêu cầu:“Cập nhật kết quả 

thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định  số 80/2001/QĐ-TTg, số 

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ lũy kế đến ngày 31/10/2018 theo phụ lục số 01a, phụ lục số 01b và phụ lục 

số 02 đính kèm” 

Căn cứ hồ sơ, phương án đề nghị của các sở, ngành, đơn vị và UBND các 

huyện, thành phố, sau khi rà soát, tổng hợp, Tổ công tác liên ngành trình UBND tỉnh 

và được UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 

thuộc sở hữu Nhà nước đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 

17/2/2011. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị 

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước cung 

cấp số liệu thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 

140/2008/QĐ-TTg từ tháng 02 năm 2011 đến ngày 31/10/2018 theo phụ lục số 02 

đính kèm, tổng hợp báo cáo gửi về Sở Tài chính (phòng Tài chính Hành chính sự 

nghiệp) trước ngày 21/11/2018. 

 (Sở Tài chính gửi kèm Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 17/2/2011 của 

UBND tỉnh để các đơn vị làm cơ sở, cập nhật báo cáo tiếp tình hình thực hiện từ 

tháng 02 năm 2011 đến 30/11/2018)  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, cơ quan, đơn vị liên hệ 

trực tiếp với Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp theo số điện thoại: 025.3871.581. 

  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:  2264 /STC-HCSN   Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2018 
V/v báo cáo kết quả sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất theo Quyết định số 

80/2001/QĐ-TTg, số 09/2007/QĐ-

TTg của Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 
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Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố; 

các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý quan tâm phối hợp thực hiện, gửi báo 

cáo đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Tổ công tác GĐ Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

   

      Vũ Hoàng Quý 
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