
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh  

tỉnh Lạng Sơn tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 

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 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài 

sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

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 Y tế tại Tờ trình số 370/TTr-SYT ngày 19/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản chi tiết tại Phụ lục 

kèm theo Quyết định này. 

Nguồn gốc tài sản: tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc Sở Y tế, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có 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; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đoàn Thu Hà 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày            /11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá trị tài sản 

(đồng) 
Tình trạng tài sản Ghi chú 

1 

Xe điện chạy cự ly gần 

(xe chở người bốn bánh 

có gắn động cơ) 

Chiếc      01 196.700.000 Xe mới 100% 

- Nhãn hiệu: VNE.CAR 06B2. 

- Màu sơn: xanh. 

- Nước sản xuất: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ và sản xuất Tùng Lâm.  

- Năm sản xuất: 2021. 
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