
 

 

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 02 năm 2021 

V/v lập Đề án khai thác tài  

sản công là Nhà dịch vụ công 

cộng thuộc Công viên Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính;  

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về phương án quản lý, sử dụng Nhà dịch vụ công cộng (nhà 

tròn) thuộc Công viên Chi Lăng thành phố Lạng Sơn; Báo cáo số 55/BC-STC 

ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị của UBND thành 

phố Lạng Sơn về phương án quản lý, sử dụng Nhà dịch vụ công cộng (nhà 

tròn) thuộc Công viên Chi Lăng, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu, lập Đề án khai thác tài sản công là Nhà dịch vụ công cộng thuộc 

Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn theo đúng quy định hiện hành. 

Trong đó lưu ý việc xác định đơn giá cho thuê phải thực hiện theo Thông báo số 

532/TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/11/2018; đồng thời nội dung Đề án cần 

thể hiện rõ mục đích sử dụng nhà vệ sinh đặt tại phía sau của Nhà dịch vụ là 

phục vụ mục đích công cộng, miễn phí sử dụng cho nhân dân, khách tham quan 

Công viên Chi Lăng. 

UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, gửi Sở Tài 

chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; hoàn thành 

chậm nhất vào ngày 15/3/2021.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, XD; 

- C, CPVP 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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