
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Lạng Sơn, ngày       tháng 4  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi tài sản công là cơ sở nhà, đất trụ sở Phòng Công chứng số 1 

(cũ) tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

    

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC 

ngày 09/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi tài sản công là cơ sở nhà, đất trụ sở Phòng Công chứng số 1 

(cũ) tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Tên cơ quan nhà nước có tài sản thu hồi: Phòng Công chứng số 1 thuộc 

Sở Tư pháp. 

2. Danh mục tài sản thu hồi 

a) Về đất: thửa đất số 76, tờ bản đồ số 28, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, diện tích 369,8 m2. 

b) Tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà làm việc 02 tầng, diện tích xây dựng 

120 m2, diện tích sàn 244 m2, nguyên giá theo sổ sách kế toán 363.127.000 

đồng, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán là 0 đồng; Nhà để xe diện tích khoảng 

25 m2 và công trình phụ trợ khác (sân bê tổng, cổng và tường rào bao quanh). 

3. Lý do thu hồi: Phòng Công chứng số 1 đã đươc̣ UBND tỉnh bố trí trụ sở 

làm việc khác. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp nhận tài sản và hồ sơ có liên quan đến 

tài sản tại Điều 1 của Quyết định này; lập phương án xử lý tài sản theo quy định 

tại khoản 3, 4 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 thực hiện 

thủ tục bàn giao tài sản công theo quy định. 

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

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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