UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 27 /QÐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất
do Sở Tài chính quản lý
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 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 3419/STC-QLG.CS
ngày 07 tháng 12 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Ðiều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do Sở Tài
chính quản lý. Cụ thể như sau:
Giữ lại tiếp tục sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại số 33, đường 30/4, phường 1,
thành phố Cao Lãnh để sử dụng vào mục đích bố trí trụ sở làm việc:
- Diện tích đất: 5.221 m2.
- Diện tích nhà (sàn sử dụng): 2.908 m2.
Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm quản lý, sử dụng nhà đất theo quy định
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức
năng của địa phương để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định của
pháp luật về đất đai.
Ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT-tuan.
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