
ỦY BAN NHAN DÂN 

XÃ THUẬN LỘC 
 

Số: 07 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Thuận Lộc, ngày  18   tháng 01 năm 2021 

          

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 

 tại UBND xã Thuận Lộc năm 2021 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 cảu Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ tài chính 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ tài chính 

quy định về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Được sự thống nhất của BTV Đảng uỷ, TT HĐND-UBND và tập thể cán 

bộ, đoàn viên Công đoàn xã; 

 Xét đề nghị của Kế toán ngân sách và Văn phòng cấp ủy chính quyền về 

xây dựng Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại UBND xã Thuận Lộc 

năm 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại UBND 

xã Thuận Lộc năm 2021. 

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

 Điều 3. Cán bộ, công chức và các tổ chức , đoàn thể có liên quan  căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND thị xã (b/c);                                                                          CHỦ TỊCH   

- BTV Đảng ủy; TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Lưu VPUB xã.                                                        Bùi Quang Liêm 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


		ubthuanloc.hl@hatinh.gov.vn
	2021-01-19T10:46:27+0700




