
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SYT-KHTC 
V/v lập, xem xét, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài 

sản công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

Căn cứ công văn số 612/STC-QLG&CS ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính 

về việc lập, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Sở Y tế có ý kiến như 

sau: 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khi có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thực hiện theo hướng dẫn của Sở 

Tài chính tại Công văn nêu trên và Công văn số 437/SYT-KHTC ngày 

12/3/2020 của Sở Y tế. 

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát để xử lý các nội dung liên 

quan trong việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết trước ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi 

hành (ngày 01/01/2018) để thực hiện theo quy định tại Điều 136, Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức triển khai 

theo đúng các quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi, làm rõ, xin liên hệ 

với Đỗ Thị Vui, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế, số điện 

thoại: 0986146252 - Email: dtvui@langson.gov.vn hoặc dothivuils@gmail.com 

(Công văn số 612/STC-QLG&CS ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính được 

gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC (ĐTV).     
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