
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:   3713 /VP-KTTH 

V/v chuẩn bị nội dung làm việc 
với Đoàn Giám sát của HĐND 

tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2018 

 

   Kính gửi:    
     - Các sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Y tế, 
                                          Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, 
        Lao động Thương binh và Xã hội; 
     - UBND huyện Lộc Bình, Cao Lộc và TP Lạng Sơn. 
 

Để chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 
về giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh theo Giấy 
mời số 286/GM-UBND ngày 05/9/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị đã được Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức 
giám sát, báo cáo giải trình các nội dung Đoàn Giám sát quan tâm, có ý kiến. 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung, cụ thể như sau: 

- Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo làm rõ về tình hình mua sắm tài sản công; 
quản lý, giao tài sản nhà nước cho các doanh nghiệp quản lý, sử dụng. 

- Sở Xây dựng chuẩn bị báo cáo làm rõ về công tác quản lý tài sản là các 
cơ sở nhà, trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo làm rõ về công tác quản 
lý tài sản là các khu đất công, việc giải quyết tranh chấp có liên quan. 

- Sở Tư pháp chuẩn bị báo cáo làm rõ về công tác đấu giá tài sản công. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo làm rõ công tác quản 
lý sử dụng tài sản công đối với các tổ chức, lĩnh vực phụ trách. 

Các nội dung báo cáo trên gửi Sở Tài chính trước 16h30’ ngày 20/9/2018 
để tổng hợp chung. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần theo GM 286/GM-UBND 
  ngày 05/9/2018. 
- C, PVP UBND tỉnh;  
   các phòng KTCN, NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

 
 
 
 
 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG       
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG       

 
 
 
 
 

 

   
    Dương Văn Chiều 
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