
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 25/UBND-TCKH Đức Thọ, ngày 06 tháng 01 năm 2021 
V/v đề nghị thẩm định và ban 

hành quyết định điều chuyển các 

cơ sở nhà, đất theo Phương án 

tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất được phê duyệt 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính Hà Tĩnh. 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ 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 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa 

bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Đức Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Đức Thọ; 

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình 

UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định điều chuyển các cơ sở nhà, đất theo 

Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được phê duyệt đối với 03 cơ sở 

với tổng diện tích đất 8.590,2 m², diện tích xây dựng nhà 1.177,7 m², diện tích 

sử dụng sàn nhà 2.233,9 m². 

 (Có danh mục kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 
- Lưu: VT, TCKH. 
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