
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số: 1510 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 19  tháng 4 năm 2019 

V/v thẩm định hồ sơ trình phê 
duyệt các Đề án sử dụng tài 
sản công vào mục đích cho 

thuê 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính 

                   

Xem xét Tờ trình số 58/TTr-SYT ngày 10/4/2019 của Sở Y tế tỉnh Lạng 
Sơn về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Tờ trình số 33/TTr-SVHTDTT ngày 28/3/2019 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục 
đích cho thuê của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định 
hồ sơ các Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê do Sở Y tế và Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch trình ở trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2019.   

(Tờ trình số 58/TTr-SYT và Tờ trình số 33/TTr-SVHTDTT được gửi kèm theo 
qua eOffice và trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh)  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 
thực hiện./.   

                   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: YT, VHTTDL, TP, KHĐT, 
TNMT, XD; 
- UBND TP Lạng Sơn, huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các chòng CV,  TT TH-CB;    
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
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Dương Văn Chiều 
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