
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  3742 /VP-KTTH 

V/v chuẩn bị nội dung giải 
trình với Đoàn Giám sát của 

HĐND tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2018 

 

   Kính gửi:   Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 
                                       Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. 
 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 579/HĐND-KTNS ngày 20/9/2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến quản 
lý, sử dụng tài sản công, sau khi xem xét, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan 
liên quan báo cáo làm rõ nội dung yêu cầu tại mục 1.1 và 1.2 của Văn bản số 
579/HĐND-KTNS. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo 
làm rõ các nội dung yêu cầu tại mục 1.3, 1.6, 2.2 và mục 3 của Văn bản số 
579/HĐND-KTNS. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
báo cáo làm rõ các nội dung yêu cầu tại mục 1.4, 2.1, 2.3 của Văn bản số 
579/HĐND-KTNS. 

4. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo 
làm rõ các nội dung yêu cầu tại mục 1.5 của Văn bản số 579/HĐND-KTNS. 

(Văn bản số 579/HĐND-KTNS gửi kèm qua eoffice và trên trang thông tin 
điện tử Văn phòng UBND tỉnh) 

Các nội dung báo cáo trên gửi Sở Tài chính trước 12h00’ ngày 22/9/2018 
để tổng hợp chung. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần theo GM 286/GM-UBND 
  ngày 05/9/2018. 
- C, PVP UBND tỉnh;  
   các phòng KTCN, NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

 
 
 
 
 
 

    CHÁNH VĂN PHÒNG       
 

 
 
 
 
 

 

   
    Phùng Quang Hội 
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