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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2090/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  11tháng  6  năm 2018 

 V/v tạm giao tài sản thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo cho Công an 

tỉnh tạm thời quản lý 
 
 

            Kính gửi:   
- Công an tỉnh; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Tài chính. 

 

Xem xét Công văn số 1012/STC-HCSN ngày 04/6/2018 của Sở Tài chính 
về việc tạm giao tài sản thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cho Công an tỉnh tạm thời 
quản lý, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:  

1. Đồng ý tạm giao tài sản trên đất của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - 
Hướng nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (gồm: 03 nhà lớp học, 01 nhà làm 
việc, 01 khu vệ sinh, phòng học và xưởng thực hành nấu ăn, sân sát hạch A1, 
phòng bảo vệ…) cho Công an tỉnh quản lý.  

2. Công an tỉnh có trách nhiệm quản lý tài sản được tạm giao đúng quy định; 
thanh toán các khoản chi phí có liên quan đến tài sản trên trong thời gian tạm giao 
quản lý (điện, nước…). 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có 
liên quan tổ chức tạm giao tài sản (lập danh mục tài sản tạm giao cụ thể) cho Công an 
tỉnh quản lý theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở TNMT; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
   các phòng: KG-VX, KTTH, KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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