
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:             /VP-KT 
V/v xác định giá trị còn lại của Khu 

nhà 07 gian tại khu du lịch Mẫu 

Sơn, huyện Lộc Bình 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

 
Kính gửi: Sở Tài chính 

 
 

Xem xét Báo cáo số 134/BC-STC ngày 10/4/2021 của Sở Tài chính về kết 

quả xác định giá trị còn lại Khu nhà 07 gian tại Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc 

Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Cơ bản nhất trí nội dung, phương pháp tính, cách xác định giá trị còn lại 

của tài sản trên khu đất nhà 7 gian tại Khu du lịch Mẫu Sơn và phương án xử lý 

chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đề xuất của Sở Tài chính tại 

văn bản trên. 

 Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát phương án, kết quả tính toán bảo đảm 

chính xác, hợp lý; căn cứ quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, Sở Tài chính 

chủ động hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị tài sản còn lại của Khu 

nhà 07 gian tại Khu du lịch Mẫu Sơn để có cơ sở yêu cầu các tổ chức liên quan 

thực hiện bồi thường cho Nhà nước theo quy định. 

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

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, KHĐT, XD; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 
  Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2021-04-19T15:21:54+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-04-19T16:02:24+0700


		2021-04-19T16:02:24+0700


		2021-04-19T16:02:24+0700




