ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1042 /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất của Tổng Công ty Bưu
điện Việt Nam tại Lạng Sơn

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện Công văn số 3009/BTTTT-QLDN ngày 10/8/2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
có ý kiến như sau:
1. Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; trên
cơ sở đề nghị của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và kết quả kiểm tra, rà soát
hiện trạng nhà, đất của đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành
Công văn số 1270/UBND-KTTH ngày 23/12/2016 gửi Tổng Công ty Bưu điện
Việt Nam cho ý kiến thống nhất về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 165 cơ sở nhà,
đất của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn với tổng diện tích đất là 46.261,93 m2 và tổng
diện tích nhà là 25.420,01 m2.
Căn cứ quy định tại 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 (bãi bỏ Quyết định số
09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ), ý kiến của Bộ
Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã
ban hành Quyết định số 979/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2019 về việc giữ lại các cơ
sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn.
2. Từ năm 2016 đến nay, một số cơ sở nhà, đất do Bưu điện tỉnh Lạng
Sơn quản lý, sử dụng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định giao
đất, cho thuê đất theo quy định. Diện tích đất được giao hoặc cho thuê của một
số cơ sở nhà, đất có chênh lệch với hiện trạng kê khai thời điểm năm 2016. Mục
đích sử dụng đất được giao, cho thuê là điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc đất
thương mại, dịch vụ, thay đổi so với kết quả xác định năm 2016 gồm 165 cơ sở
nhà, đất là đất phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Để có cơ sở chính xác báo cáo Bộ Tài chính và thực hiện phê duyệt lại
phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo thẩm quyền quy định, Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh rà soát lại
hiện trạng cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Lạng Sơn để
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đảm bảo tính chính xác về diện tích và mục đích sử dụng đối với các cơ sở nhà,
đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và
Truyền thông xem xét, phối hợp công tác./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TNMT;
- CPVP UBND tỉnh,
các Phòng: KGVX, THNC;
- Lưu: VT, KT(LTH).
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