UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1029 /QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị
sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 thi hành 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 2019 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
thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung tại Công văn số
877/UBND-HC ngày 20 tháng 7 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại
các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung, với những nội
dung chủ yếu sau:
1. Thông tin chung về Đề án:
a) Tổng số: 13 đề án, gồm: 05 điểm Trường Tiểu học và 08 điểm Trường
Trung học cơ sở (Danh sách chi tiết các đơn vị tại Công văn số 877/UBND-HC
ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung).
b) Đơn vị lập Đề án: các Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở.
c) Địa điểm thực hiện: các Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở.
2. Các nội dung chính của Đề án:
a) Tài sản cho thuê: Căn tin, nhà xe.
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b) Thời gian cho thuê: 03 năm.
c) Phương thức thực hiện: Đấu giá cho thuê.
d) Phương án tài chính: Số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản, sau khi
chi trả các chi phí hợp lý có liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà
nước, phần còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo quy
định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch thực hiện việc sử dụng tài sản công vào mục đích
cho thuê và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo đúng mục
đích, chất lượng, tiến độ.
b) Chỉ đạo các đơn vị xác định giá khởi điểm để đấu giá và tổ chức đấu giá
cho thuê theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
c) Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung đề
án được phê duyệt, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung phải có văn bản
báo cáo Sở Tài chính để xem xét trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh và chỉ được thực
hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân
huyện Lai Vung thực hiện các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này.
Việc triển khai thực hiện phải đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu
giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT-tuan.
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