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Số:           /BHXH-TCKT 
V/v tiếp nhận trụ sở làm việc cũ của 

Trạm Khuyến nông huyện Chi Lăng  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn   
 

 

Theo Công văn số 12482/BTC-QLCS ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính về 

phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bảo hiểm 

xã hội (BHXH) Việt Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: BHXH 

huyện Chi Lăng được giữ lại tiếp tục sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại địa chỉ thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng với diện tích đất 212,8 m2 và diện tích sàn 192 m2.  

Đến nay, căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp và Quyết định số 419/QĐ-BHXH ngày 17/4/2019 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của trụ 

sở cơ quan ngành BHXH, với số cán bộ hiện tại là 15 người thì diện tích sử dụng 

trụ sở làm việc tối đa theo tiêu chuẩn, định mức (không bao gồm diện tích chiếm 

chỗ của cột, tường, hộp kỹ thuật, cầu thang và diện tích nhà để xe) là khoảng 481 m2. 

Do đó, trụ sở hiện có chật hẹp, thiếu diện tích so với tiêu chuẩn, định mức hiện 

hành, không đáp ứng được yêu cầu tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội 

trên địa bàn. 

Trên cơ sở Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà, đất của 

Trạm Khuyến nông (cũ) tại khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn và báo cáo của BHXH tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 950/BHXH-

KHTC ngày 21/9/2020; BHXH Việt Nam nhất trí tiếp nhận cơ sở nhà, đất là trụ 

sở làm việc cũ của Trạm Khuyến nông huyện Chi Lăng. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quan tâm, sớm báo cáo Bộ 

Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Tài chính (để b/c); 

- Tổng Giám đốc (để b/c); 

- BHXH tỉnh Lạng Sơn (để t/h); 

- Vụ KHĐT; 

- Lưu: VT, TCKT (3b). 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 

 

      Lê Hùng Sơn 
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