
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT 
 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 6  năm 2022 
 

V/v  phương án sắp xếp lại, xử 

lý cơ sở nhà, đất của các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

                             

Thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa thoái vốn và cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước. Trong đó yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu khẩn 

trương lập phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất gửi Bộ Tài chính (đối với doanh 

nghiệp cấp I), Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau: 

Thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 

13/5/2022 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn. Trong đó đối tượng là doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh nắm 

giữ 100% vốn điều lệ gồm 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Lạng Sơn. 

Phương án được phê duyệt của 02 doanh nghiệp nêu trên như sau: gồm 13 

cơ sở nhà, đất; tổng diện tích đất: 8.564,37 m2, tổng diện tích xây dựng nhà 

3.330,19 m2, diện tích sàn xây dựng nhà: 6.783,09 m2. Trong đó:  

- Giữ lại tiếp tục sử dụng: 12 cơ sở, diện tích đất 8.182,57 m2, diện tích 

xây dựng nhà: 3.099,19 m2, diện tích sàn xây dựng nhà: 6.457,09 m2;  

- Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng: 01 cơ sở, diện tích đất 381,8 m2, diện tích 

xây dựng nhà: 231 m2, diện tích sàn xây dựng nhà: 326 m2. Cụ thể: 

(1) Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn: 11 cơ 

sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng với diện tích đất 7.100,17 m2, diện tích xây 

dựng nhà: 2.667,19 m2, diện tích sàn xây dựng nhà: 4.284,13 m2; 01 cơ sở tạm 

giữ lại tiếp tục sử dụng (Trụ sở làm việc của Xí nghiệp Khai thác công trình 

thuỷ lợi thành phố), diện tích đất 381,8 m2, diện tích xây dựng nhà: 231 m2, 

diện tích sàn xây dựng nhà: 326 m2. 

(2) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn: 01 cơ sở nhà, đất giữ 

lại tiếp tục sử dụng với diện tích đất 1.082,4 m2, diện tích xây dựng nhà 432 m2, 

diện tích sàn xây dựng nhà: 2.172,96 m2. 
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(Gửi kèm theo Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 và phụ lục 

số 04 đối với Doanh nghiệp Nhà nước) 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT,  

GTVT, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

- Các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT (VTD).  

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

         Đoàn Thu Hà 
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