
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện các quy 

định về quản lý, sử dụng tài 

sản công là nhà khách, khách 

sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, 

điều dưỡng 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.   

 

Thực hiện Công văn số 2957/VPCP-CN ngày 05/5/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc quản lý, sử duṇg nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ 

dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các nhà khách trên địa bàn 

huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan nhà nước; chấm dứt việc sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê không đảm bảo quy định. 

2. Giao Cục thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương rà soát, xác định đầy đủ tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng đất vào 

mục đích làm nhà khách, khách sạn, nghỉ dưỡng, điều dưỡng trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà 

soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà khách, tham mưu UBND tỉnh xem 

xét phương án xử lý các nhà khách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

theo hướng chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công 

ty cổ phần, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ 

trên; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 7/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: VP Tỉnh ủy, XD, LĐTBXH, 

  TNMT, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- Đoàn 338 Quân khu I; 

- Công ty TNHH MTV XSKT Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; 

- Công ty CP Lương thực Cao Lạng; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Công ty than Na Dương; 

- C,PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm THCB;  

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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