
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAO LỘC 

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

Số:       /UBND-TCKH 

V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của 

các cơ quan, đơn vị không còn nhu 

cầu sử dụng. 

Cao Lộc, ngày     tháng 8  năm 2020 

 

 

       Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thuộc huyện,  

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 1726/STC-QLGCS&DN, ngày 20/8/2020 của Sở 

Tài chính V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị không còn nhu 

cầu sử dụng. 

Trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 

705/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh. UBND huyện yêu cầu các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương xem xét, rà soát lại nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, đề 

xuất xử lý nhà, đất đảm bảo chế độ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công và 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 (Lưu ý: thay đổi các cơ sở nhà, đất đã 

đề xuất (nếu có) và bổ sung các cơ sở nhà, đất dôi dư ngoài các danh mục chi 

tiết đính kèm tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh) 
và Báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 18 

tháng 9 năm 2020.  

 (Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo vào địa chỉ 

phongtckhcl@gmail.com hoặc iOffice cho phòng TCKH huyện, điện thoại liên 

lạc bộ phận tổng hợp 0205.3861395). Sau thời hạn quy định nêu trên phòng Tài 

chính – Kế hoạch sẽ không thực hiện tổng hợp báo cáo của các đơn vị chậm, 

muộn. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                     TL. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu VT. 

                    

 

                                                                                       Hứa Anh Tuấn 
 

 

mailto:phongtckhcl@gmail.com

		2020-08-26T16:00:52+0700


		2020-08-26T17:02:13+0700


		2020-08-26T17:02:13+0700


		2020-08-26T17:02:13+0700




