
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày    tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Nhà khách 

Tỉnh ủy Lạng Sơn trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN               

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 

định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, 

xử lý tài sản công; 

Căn cứ Công văn số 17/TTg-ĐMDN ngày 07/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển 

thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 232TTr-STC ngày 

09/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Nhà khách 

Tỉnh ủy Lạng Sơn trước khi thực hiện cổ phần hóa như sau: 

1. Tổng diện tích đất giữ lại tiếp tục sử dụng:                             7.468,3m2 

2. Tổng diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng (từ đất chuyên dùng 

sang đất thương mại, dịch vụ):                                                7.468,3m2       

3. Tổng diện tích xây dựng công trình (nhà) tiếp tục sử dụng:    1.858,7 m2 

4. Tổng diện tích sàn xây dựng công trình (nhà) tiếp tục sử dụng:           4.001,9 m2 

    (Chi tiết như phương án kèm theo Quyết định) 
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Điều 2. Giao Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện trình tự, thủ tục 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo khoản 2 Điều 1 Quyết định này. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Giám đốc Nhà khách Tỉnh 

ủy Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

 - PCVP UBND tỉnh, 

   các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT(VTD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 

 

 

 

        
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-17T21:10:37+0700


		2020-09-18T14:20:14+0700


		2020-09-18T14:20:14+0700


		2020-09-18T14:20:14+0700




