
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /TB-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý theo 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

 

Ngày 07/02/2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 

513/BC-TCTLN ngày 30/12/2019 của Tổ công tác liên ngành về phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. Tham dự họp có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ 

quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 

vận tải, UBND thành phố Lạng Sơn, Tổ công tác theo Quyết định số 1739/QĐ-

UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo nội 

dung họp, ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành phần 

tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chỉnh phủ là một chủ trương lớn, 

nhằm quản lý chặt chẽ tài sản công, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, có hiệu 

quả tài sản công, tránh thất thoát lãng phí, bị lấn chiếm. UBND tỉnh ghi nhận sự 

nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, của các sở ngành, 

các huyện thành phố trong quá trình thực hiện. Kết quả rà soát, xây dựng 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được tổng hợp chi tiết, công phu, đảm bảo 

các quy trình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.  

Để phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý được đầy đủ, 

toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh yêu cầu: 

Tổ công tác tiếp tục rà soát, kiểm tra, thống kê lại, lập phương án xử lý 

đối với tất cả các cơ sở nhà đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐ-

UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh, để trách trường hợp bị sót, bị thiếu, và 

đề xuất phương án xử lý thống nhất, đồng bộ với các khu đất đã được phê duyệt 

trước. Tiếp tục cập nhật biến động về nhà đất của các cơ quan đơn vị đến thời 

điểm hiện tại, đặc biệt là đối với các đơn vị có biến động do sắp xếp đơn vị hành 

chính.  

Giao Trung tâm Tài nguyên và Môi trường quản lý đối với các cơ sở nhà, 

đất thuộc cấp tỉnh quản lý; giao UBND các huyện, thành phố quản lý các cơ sở 

nhà đất thuộc cấp huyện quản lý và một số cơ sở nhà, đất cấp tỉnh mà một số hộ 

gia đình đã xây dựng nhà ở. 
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Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới quản lý Nhà đơn nguyên 3 tầng 

Nhà liên cơ quan phía Tây; giao UBND thành phố Lạng Sơn quản lý Nhà đơn 

nguyên 3 tầng Nhà liên cơ quan phía Đông. 

Yêu cầu Tổ công tác tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

lại Phương án trước ngày 31/3/2020, gửi Sở Tài chính thẩm định để trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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