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S6: 2 0  /2020/QD.-UBND Ninh Blnh, ngày Jif tháng  8  nàm 2020 

QUYET DNH 
Quy dnh tài san có giá trj ion sfr diung vão mile dIch kinh doanh, cho thuê 
ti các don vj sir nghip cong 1p thuc phim vi quail i cüa tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NLNH B!NH 

Can c&Lut td ch&c ChInh quyn djaphu'ongngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci Lut Quán lj, th dyng tài san cong ngày 21 tháng 6 nám 2017, 

Can thNghj djnh sd 151/2017/NDCvPngày  26 tháng 12 nàm 2017 cia 
ChInh phi quy ct/nh chi tiét m5t sO diéu cta Lut Quán lj, st' dyng tài san cOng, 

Can cii' Thông tu' s 144/201 7/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nám 2017 cza Bô 
trzthng Bó Tài chInh hu'O'ng dan m3t sO nç5i dung cza Nghj ct/nh sO 151/201 7/ND-
CP ngày 26 tháng 12 nám 2017 cia ChInh phi quy ct/nh chi tiét m5t sO diêu cia 
Lut Quán l, sir dyng tài san cOng, 

Theo d nghj cia Giám dc SO' Tài chInh tgi TO' trInh s 125 /TITr-STC ngày 
09/7/2020 và Báo cáo thâm ct/nh sO 153/BG-STP ngày 2 6/6/2020 cza SO' Tirpháp. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ph&m vi diêu chinh và dôi tirçrng áp diung 

1. Pham vi diu chinh 

Quyt djnh nay quy djnh tài san duçic xác djnh là tài san có giá trj lan trong 
truang hçp sü diing tài san cong vào miic dIch kinh doanh, cho thuê ti các don 
vj s1I nghip cong l.p thuc phm vi quãn 1 cUa tinh Ninh BInh (trr tài san là co 
sâ ho.t dng s1r nghip cüa don vj sr nghip cong lip). 

2. Dôi ti.rçing áp diing 

Don vj sir nghip cong 1p và các co quan, to chüc, cá nhân có lien quan 
den vic phê duyt dê an sü diing tài san cong vào mitc dIch kinh doanh, cho thuê 
tai các don vj sir nghip cong 1p thuc pham vi quãn l cüa tinh Ninh BInh (không 
bao gôm các don vj sir nghip cüa Dâng). 



Biêu 2. Tài san có giá trj ion trong trirbng hçrp sfr dung tài san cong 
vào miic dIch kinh doanh, cho thuê 

Tài san có giátrj lan sir diing vao muc dIch kinh doanh, cho thuê duçic quy 
djnh tui Khoán 2 Diêu 44 Nghj djnh so 151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 näm 
2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Quán l, si'r diing tài 
san cong là tài san có nguyen giá theo so kê toán tir 500 triu dông trâ lênl0 1 don 
vj tài san. 

Diêu 3. To chu'c thirc hin 

1. Don vj sir nghip cong 1p s1r diing tài san cong vào m1ic dIch kinh doanh, 
cho thuê Co trách nhim thirc hin các buâc theo trmnh tir dê 1p và trInh phê duyt 
Dé an theo quy djnh ti Diêu 44 Nghj djnh sO 15 1/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 
nàm 2017 cüa ChInh phü. 

2. Thu trithng các sâ, ban, ngành, các don vj sir nghip cong l.p trrc thuc 
Uy ban nhân dan tinh; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành pho can cü quy 
djnh t?i  Quyêt djnh nay và các quy djnh hin hành cüa pháp lut ye tài san cong 
chju trách nhim thirc hin và hithng dn các don vj sir nghip cOng 1p thuc 
phm vi quân l to chüc triên khai, thirc hin. 

3. Sâ Tài chinh theo chüc näng, nhim vi duqc giao, các quy djnh hin 
hành, có trách thim xem xét, cho kiên thâm djnh Dê an sü dung tài san vào 
muc dIch kinh doanh, cho thuê cüa các don vj sir nghip truOc khi cap có thâm 
quyên phê duyt Dé an. 

l3iêu 4. Hiêu lire thi hành và Trách nhim thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày 10 tháng 9 nm 2020. 

2. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; Giám dc Sâ Tài chInh; Thu 
truang các sâ, ban, ngành, doàn the; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô và Thu trithng cac don vj si,r nghip cong l.p cüa tinh chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh 

Noinhân: 
- Nhix Khoãn 2 Diêu 4; 
- B Tài chInh; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - Bô Tu pháp; 
- ThLr?ng trVc  HDND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tr tinh Ninh BInh; 
- Liru: VT, VP5; 

VH_VP5_QDQPPL. 
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