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Kính gửi: Sở Tài chính 

Xem xét Tờ trình số 88/TTr-STC ngày 09/4/2019 của Sở Tài chính về 
bán tài sản gắn liền trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phê duyệt giá 
khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất khu đất Trụ sở 
Phòng quản lý đô thị thành phố tại đường Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở các cơ quan đơn vị phải được lập 
thành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt theo đúng quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 
của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công.  

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê, 
rà soát lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà đất 
đang quản lý mà không còn nhu cầu sử dụng, trình UBND tỉnh phê duyệt theo 
thẩm quyền. 

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

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng: TH, KTCN, NC; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
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