
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4897 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  27 tháng 11  năm 2019 

V/v  hỗ trợ rà soát phương án sắp xếp 
lại; xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá 
các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

 

 
Kính gửi: Sở Tài chính. 

 
Thực hiện Công văn số 12788/BQP-KTe ngày 15/11/2019 của Bộ Quốc 

phòng về việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần 
hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các 
cơ quan liên quan hỗ trợ các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng thực hiện 
việc rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá các 
doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi có yêu cầu. 

 (Công văn số 12788/BQP-KTe gửi kèm qua eOffice và trên trang thông 
tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh) 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TNMT, 
- BCH Quân sự tỉnh; 
- BCH Bộ đội Biên phòng; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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