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                          Kính gửi: Trung tâm hy vọng Lộc Bình. 
 

Xem xét nội dung Văn bản số 49/TTHV ngày 27/12/2018 của Trung tâm 
hy vọng Lộc Bình đề nghị giao đất để thành lập Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn tại 
Hữu Lũng, Văn phòng UBND tỉnh phúc đáp như sau:  

Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận tại Thông báo số 591/TB-UBND ngày 
21/12/2018 với nội dung: Đồng ý về chủ trương cho Trung tâm Hy vọng Lộc 
Bình thuê khu đất và quản lý, sử dụng tài sản trên đất của Trường THPT dân lập 
Hữu Lũng (cũ) để thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tại huyện Hữu 
Lũng. Trường hợp Trung tâm có nhu cầu sửa chữa, cải tạo phải báo cáo, xin ý 
kiến của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức 
năng, nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết 
để triển khai các nội dung trên.  

Văn phòng UBND tỉnh phúc đáp để Trung tâm Hy vọng Lộc Bình được 
biết, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  
- Các sở: TN&MT, TC; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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