
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Lạng Sơn, ngày       tháng 4  năm 2021 

V/v thống nhất phương án 

sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, 

đất của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 
 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017, 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; sau khi nghiên cứu ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại 

Công văn số 955/BHXH-TCKT ngày 14/4/2021 về việc sắp xếp lại, xử lý, nhà, 

đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất phương án xử lý nhà, đất tại Cơ sở 2 của 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn (tại số 78B, đường Lê Hồng Phong, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn) theo hình thức “chuyển giao về địa phương quản lý, 

xử lý” (theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 167/2017/NĐ-

CP) như đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Trong trường hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu xây dựng 

kho lưu trữ, tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ tạo điều kiện bố trí địa điểm thích hợp, 

thuận tiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam báo cáo Bộ Tài chính xem xét, chuyển giao tài sản công nói trên cho địa 

phương quản lý, sử dụng theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                                     

- Các Sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng, 

  Tài nguyên và Môi trường; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA).                                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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