
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 973 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3  năm 2019 

V/v  tổ chức thực hiện nội dung kết 
luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 
phương án xử lý tường rào Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Lạng Sơn  

 

 
Kính gửi:  

     - Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Sở Tài chính; 

 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/01/2019 (Thông báo số 14/TB-UBND ngày 
09/01/2019), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 
đạo như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giảm diện 
tích đất dưới chân tường rào ra khỏi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, để cấp cho người trúng đấu giá khu đất trụ 
sở cũ Tòa án nhân dân thành phố; hoàn thành trong tháng 4/2019, báo cáo đề 
xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực 
hiện thủ tục Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ghi giảm bức tường rào trên sổ sách 
theo dõi tài sản; hoàn trả cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giá trị tài sản (bức 
tường rào); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TP, XD, KHĐT; 
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh; 
- UBND thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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