
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 
V/v đồng ý với đề xuất của Sở Tài 

chính về gộp nội dung dự thảo báo 

cáo danh mục chuyển đổi đơn vị sự 

nghiệp công lập thành công ty         

cổ phần  

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Công văn số 1211/STC-QLGCS&DN ngày 24/5/2022 của Sở Tài 

chính về việc gộp nội dung dự thảo báo cáo danh mục chuyển đổi đơn vị sự 

nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại Công văn số 550/UBND-KT ngày 

21/5/2022 và Công văn số 2191/VP-KT ngày 21/5/2022 của UBND tỉnh, đồng chí 

Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc gộp nội dung trình dự thảo 

báo cáo danh mục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 550/UBND-KT ngày 21/5/2022 của 

UBND tỉnh và Công văn số 2191/VP-KT ngày 21/5/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh vì có trùng nội dung liên quan đến việc đề xuất chuyển đổi mô hình hoạt 

động của Ban Quản lý chợ Giếng Vuông. 

Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại 

Công văn số 2191/VP-KT ngày 21/5/2022 về việc nghiên cứu, dự thảo Tờ trình 

về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương;  

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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