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Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2014/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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 233/TTr-STC ngày 

11/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. 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 

như sau: 

1. Hình thức xử lý tài sản: điều chuyển. 

2. Cơ quan có tài sản điều chuyển: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Cơ quan tiếp nhận tài sản: Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thuộc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam. 

4. Danh mục tài sản điều chuyển:  

- Đất: thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 21b, diện tích đất: 438,4 m2, có 

địa chỉ tại khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. Ranh giới xác định theo bản trích lục bản đồ địa chính số 414/TLBĐ tỷ lệ 

1/500 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng lập ngày 

12/8/2020; diện tích đất: 438,4 m2; giá trị quyền sử dụng đất theo sổ sách kế 

toán: 160.800.000 đồng. 

- Tài sản trên đất: nhà làm việc diện tích xây dựng: 96,6 m2, diện tích sàn: 

183 m2, nguyên giá theo sổ sách kế toán: 294.813.000 đồng, giá trị còn lại theo 

sổ sách kế toán năm 2019: 0 đồng; nhà kho cũ (đã xuống cấp) không theo dõi sổ 
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sách kế toán; 01 bể nước; tường rào bao quanh (03 cạnh khu đất), sân đổ bê 

tông; cây cối: 09 cây lát đường kính >30cm; 02 cây lát đường kính <30cm; 01 

cây na. 

 5. Mục đích sử dụng tài sản sau điều chuyển: trụ sở cơ quan. 

 6. Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất:  

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Chi Lăng được phê duyệt tại Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng tại 

Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh được biểu thị là 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan.  

- Quy quy hoạch xây dựng: theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng, tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Đồng Mỏ, đến năm 2030 tại Quyết định số 1667/QĐ-

UBND ngày 09/9/2017 của UBND tỉnh, thì khu đất được định hướng là đất nhóm 

nhà ở (ký hiệu lô đất 0H01); theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 

21/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/1000, thì khu đất được biểu thị là đất công cộng (ký hiệu lô đất CC2). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ sơ báo cáo, trình 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công theo quy định hiện 

hành. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi và giao 

đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi 

có quyết định điều chuyển của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

  3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban 

hành công văn đồng ý tiếp nhận tài sản công là cơ sở nhà, đất của Trạm Khuyến 

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

Sơn gửi Bộ Tài chính và UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn và 

Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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