
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

V/v thống nhất nội dung dự 

thảo văn bản của UBND tham 

gia ý kiến đối với phương án 

sắp xếp, xử lý 02 cơ sở nhà, 

đất là Nhà Hạt 6 giao thông 

huyện Tràng Định và Nhà Hạt 

7 giao thông huyện Văn Quan 

 

   

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Công văn số 2854/STC-QLGCS&DN ngày 31/12/2020 của Sở 

Tài chính về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến phương án 

sắp xếp, xử lý 02 cơ sở nhà, đất là Nhà Hạt 6 giao thông huyện Tràng Định và 

Nhà Hạt 7 giao thông huyện Văn Quan, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tic̣h 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để bảo đảm có sự thống nhất, đồng thuận cao giữa các cơ quan liên 

quan của tỉnh và trung ương, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện 

phương án sắp xếp, xử lý 02 cơ sở nhà, đất là Nhà Hạt 6 giao thông huyện 

Tràng Định và Nhà Hạt 7 giao thông huyện Văn Quan, giao Sở Tài chính chủ 

trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên 

cứu, thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh tham gia ý kiến phương án 

sắp xếp, xử lý đối với 02 cơ sở nhà, đất trên theo đề nghị của Bộ Giao thông 

vận tải; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/01/2021. 

Trường hợp đề xuất điều chuyển Nhà Hạt 6 giao thông huyện Tràng 

Định sang Tòa án nhân dân tối cao, cần làm rõ cơ sở thực tiễn của việc điều 

chuyển cũng như ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở GTVT, TAND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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