
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2019 

V/v tiếp tục thực hiện kế hoạch cổ phần 

hóa các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 381/TTr-STC, số 382/TTr-

STC ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt giá trị đơn vị sự nghiệp công lập Trung 

tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Trung tâm Quy hoạch xây dựng 

thuộc Sở Xây dựng để cổ phần hóa, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 15242/BTC-TCDN ngày 16/12/2019 

về việc áp dụng Nghị định số 126/2017/NĐ-CP khi thực hiện chuyển đơn vị sự 

nghiệp công lập thành công ty cổ phần để hướng dẫn các địa phương triển khai 

thực hiện. Do đó, đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Công 

văn số 15242/BTC-TCDN ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan triển khai các nội dung cần thiết để thực hiện việc 

chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo kế hoạch đã 

đề ra. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: KH&ĐT, NV, LĐ-TB&XH, 

 XD, TN&MT; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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