
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh lý tài sản công tại Trường Tiểu học  

và THCS xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng 

CHỦ TỊCH ỦY 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 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 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 quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND 

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 148/TTr-STC 

ngày 09/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh lý tài sản công tại Trường Tiểu học và THCS xã Hòa 

Thắng, huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Cơ quan có tài sản thanh lý: UBND huyện Hữu Lũng. 

2. Danh mục tài sản thanh lý:  

a) Nhà số 3: gồm 04 phòng học cấp IV, xây dựng và đưa vào sử dụng năm 

1984, diện tích xây dựng là 168m2. Nguyên giá theo sổ kế toán là 247.960.000 

đồng, giá trị còn lại là 0 đồng. 

b) Nhà số 4: gồm 03 phòng học cấp IV, xây dựng và đưa vào sử dụng năm 

1997, diện tích xây dựng là 110m2. Nguyên giá theo sổ kế toán là 128.236.000 

đồng, giá trị còn lại là 0 đồng. 

3. Lý do thanh lý: để đảm bảo mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

mới 04 phòng học tại Trường Tiểu học và THCS xã Hòa Thắng. 
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4. Hình thức thanh lý tài sản: phá dỡ. 

 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý: UBND huyện Hữu Lũng có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý tài sản tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này 

theo đúng quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. 

6. Số tiền thu được từ việc bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ (nếu 

có) được quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm THCB; 
- Lưu: VT, KT(NTA).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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