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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chuyển tài sản công từ Văn phòng UBND tỉnh sang Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh quản lý, sử dụng  

   
 

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 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 237/TTr-STC 

ngày 08/9/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chuyển tài sản công từ Văn phòng UBND tỉnh sang Văn 

phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh quản lý, sử dụng 

như sau:  

1. Đơn vị có tài sản điều chuyển: Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công 

dân tỉnh). 

2. Đơn vị được nhận tài sản điều chuyển: Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

3. Danh mục tài sản điều chuyển: 40 đơn vị tài sản, nguyên giá theo sổ kế 

toán là 115.045.000 đồng, giá trị còn lại theo sổ kế toán là 0 đồng (chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

4. Lý do điều chuyển: Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuyển sang trụ sở mới, 

không còn nhu cầu sử dụng các tài sản là máy móc, thiết bị văn phòng tại trụ sở 

cũ; việc điều chuyển nhằm tạo điều kiện để Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản phục vụ công 

tác, phát huy hiệu quả, công năng sử dụng tài sản công. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp 

nhận tài sản điều chuyển tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại khoản 4 

Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và quản 

lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện 

việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định. 

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

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);                                      

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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