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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-TCKH 
V/v thực hiện ý kiến của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc sử dụng tài sản công tại đơn 

vị sự nghiệp công lập vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết  

  Hữu Lũng, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 573/VP-KT ngày 15/02/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về việc tăng 

cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND huyện Hữu Lũng 

yêu cầu đơn vị sự nghiệp công lập như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

và các văn bản liên quan; nhất là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, bao gồm các nội dung về lập, thẩm định và 

tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết, việc xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên 

kết và xác định giá cho thuê tài sản công... 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp trong giám sát việc sử dụng tài 

sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chú trọng vào 

kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, báo cáo, đề 

xuất UBND huyện chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định. 

 UBND huyện Hữu Lũng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn liên quan 

quan tâm, nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

                   Bùi Quốc Khánh 
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