
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

Số:               /GM-BGTVT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng       năm 2020 

  

 GIẤY MỜI HỌP 
Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;  

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Sở: Tài chính; Tài nguyên & Môi trường 

  tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Quản lý đường bộ I.   
 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Bộ Giao thông vận tải trân 

trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên & Môi trường và các đơn vị có liên quan cử Đại diện phối hợp cùng 

Đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra hiện trạng quản 

lý, sử dụng nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT đối với 02 cơ sở 

nhà, đất là Nhà Hạt 6 giao thông, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và Hạt 7 

giao thông Văn Quan thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn để 

Bộ GTVT hoàn tất thủ tục lập phương án sắp xếp đề nghị chuyển giao về địa 

phương quản lý, xử lý tiếp theo quy định. 

 Chủ trì:  Lãnh đạo Vụ Tài chính – Bộ GTVT. 

 Thời gian:  Bắt đầu từ 9 giờ thứ Hai ngày 30/11/2020. 

 Địa điểm:  02 cơ sở nhà, đất Nhà Hạt 6 giao thông, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn và Hạt 7 giao thông Văn Quan thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan, thành phố Lạng Sơn. 

 Tổng cục ĐBVN và Cục QLĐB I cử Lãnh đạo, đại diện đơn vị tham 

dự, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý của cơ sở nhà, đất do Cục QLĐB 

I trực tiếp hạch toán trên sổ kế toán và quản lý tài sản nêu trên để phục vụ 

công tác kiểm tra hiện trạng đối với cơ sở nhà, đất theo đúng quy định. 

Bộ GTVT rất mong sự có mặt đầy đủ và đúng giờ của đại diện các cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);  
- Vụ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, Vụ TC (Khang). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

     KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

Phạm Huy Hiếu 
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