
 

 

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 3 năm 2021 

V/v dự thảo văn bản của UBND tỉnh 

báo cáo tình hình triển khai Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công, các 

văn bản thi hành Luật của các cơ 

quan Việt Nam ở nước ngoài và 

Nghị định số 166/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

 

   

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 2564/BTC-QLCS ngày 15/3/2021 của Bộ Tài 

chính về việc đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 

các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Nghị định số 

166/2017/NĐ-CP, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ quan liên quan 

rà soát, dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công, các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt Nam 

ở nước ngoài và Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn trên; hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 3/2021. 

(Công văn số 2564/BTC-QLCS gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

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

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ; 

- C, PCVP 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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