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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp  

công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 157/TTr-STC ngày 28 

tháng 5 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Quy định tài sản khác có giá trị lớn 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo 

quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công (gọi chung là tài sản khác có giá trị lớn). 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội 

và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-144-2017-tt-btc-huong-dan-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-370100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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Điều 2. Quy định tài sản khác có giá trị lớn 

Tài sản khác có giá trị lớn tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này là tài sản có 

nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị, cá nhân có liên quan 

thực hiện Quyết định này; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và 

pháp luật có liên quan. 

2. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

triển khai, thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2020. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc 

các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính;                                (Báo                         

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                 cáo) 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                          

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh; 

- Như Điều 4 (Thi hành); 

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra); 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Phòng tin học và Công báo; 

- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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