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Số: 308  /VP-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 01 năm 2019 

 V/v thực hiện hoán đổi trụ sở giữa 
BIDV và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

 

 
                             Kính gửi:   

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,  
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và 
  Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; 
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 24/BC-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc thực hiện hoán đổi trụ sở Ngân hàng cổ phần Thương mại 
đầu tư và Phát triển - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính tổ chức kiểm kê, xác định giá trị còn lại của trụ sở 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Lạng Sơn tại số 22 đường Trần Hưng Đạo và trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh tại số 03 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tham mưu thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản công theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi khu đất của 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Lạng Sơn tại số 22 đường Trần Hưng Đạo để giao cho Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh và thu hồi đất của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tại số 03 đường Trần Hưng 
Đạo để giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn mở 
rộng xây dựng trụ sở. 

3. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục 
theo quy định để tổ chức cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở được bàn giao thành 
trụ sở làm việc mới và thực hiện di chuyển sau hoàn thành việc cải tạo, sửa 
chữa. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn có trách 
nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc cải tạo, sửa chữa và di chuyển trụ sở Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh sang địa điểm mới.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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