
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v chưa thực hiện thủ tục xin ý kiến 

Thường trực HĐND tỉnh hỗ trợ kinh 

phí Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc 

Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn khu vực II 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 
 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1497/STC-TCĐT ngày 

19/6/2022 về việc dự thảo công văn xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về xem 

xét hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, 

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

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính, trước mắt chưa thực hiện thủ tục xin 

ý kiến Thường trực HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh thực 

hiện Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu 

nạn khu vực II (là một phần cơ sở nhà, đất trụ sở UBND xã Quang Lang cũ) do 

thủ tục điều chuyển tài sản trên cho Công an tỉnh quản lý, sử dụng đến nay vẫn 

chưa hoàn tất. 

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục điều 

chuyển tài sản nêu trên cho Công an tỉnh quản lý, sử dụng, đồng thời thực hiện 

các quy trình, thủ tục liên quan để hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh sửa chữa cơ 

sở vật chất theo nội dung Thông báo số 240/TB-UBND ngày 06/5/2022 của 

UBND tỉnh sau khi có quyết định điều chuyển tài sản của Bộ Tài chính. 

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; 

- Công an tỉnh; 

- 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 
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