
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 
Số: 415/UBND-KTTH 

V/v xử lý đối với đất và tài sản gắn 
liền với đất thuộc tài sản công trên 

địa bàn tỉnh  

Lạng Sơn, ngày  10 tháng 5 năm 2018 

 
Kính gửi:  
  - Các sở, ban, ngành;  
  - UBND các huyện, thành phố. 

 
Xem xét Báo cáo số 149/BC-STC ngày 19/4/2018 của Sở Tài chính đề xuất 

xử lý đối với đất và tài sản gắn liền với đất thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

a) Đối với nhà, đất của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về 
hội, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần và 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị 
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp 
lại, xử lý tài sản công khi không cần dùng thì các các cơ quan, doanh nghiệp 
thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải kê khai báo cáo gửi Sở Tài chính để 
tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định.  

b) Tiếp tục thực hiện bán đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất theo Luật 
quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 
Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã có hiệu lực thi hành.   

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH, KTN, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng  
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