
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH OAK NONG Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S:  i7J9  /2020/NQ-HDND Dák Nóng, ngày4(tháng 7 nám 2020 

NGH QUYET 
A A A .A A A A A A Sira doi, bo sung m9t so dieu cua Quy dnh phan cap tham quyen quyet 

djnh trong vic quãn 1, sfr thing tài san cong thuc phtm vi quãn 1 cüa 
tinh Oak Nông ban hành kern theoNghj quyt s ?7018QP10  ngày 

02 thang 8 nam 2018 cua H9i dong nhan dan trnh Oak Nong 

HQI BONG NHAN DAN T!NH OAK NONG 
KHOA III, KY HQP TH 10 

Can ci'Lu2t ti chj'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 5 nám 2015, 

Can c'Lu2t ban hành van ban qz'phgmpháp lut ngày 22 tháng 6 näm 2015, 

Can ciLut quán 1), th dyng tài san cong ngày 21 tháng 6 nám 2017; 

Can ct Nghj djnh s 151/2017/ND-CF ngày 26 tháng 12 nàm 2017 cia 
ChInh phi quy djnh chi tiêt m(3t s diu cza Luçt quán l, sz dyng tài san cOng, 

Can thNghj djnh sd 152/2017/ND-CF ngày 27 tháng 12 nám 2017 cia 
ChInh phi quy djnh tiêu chuân, djnh mt'c si' clyng try sà lam vic, cc so' hogt 
dç5ng sy' nghip; 

Can ci'Nghj djnh sO' 167/2017/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2017 cia 
ChInh phi quy djnh ye sap xêp lgi, xi' lj tài san cOng, 

Can ci' Nghj djnh sO' 129/2017/ND-CF ngày 16 tháng 11 náni 2017 cta 
ChInh phz'i quy djnh vic quán lj, th dyng và khai thác tài san kit cá'u Jig tang 
thiy lcti, 

Can cz'c Nghj djnh sO' 29/2018/ND-CF ngày 05 tháng 3 nám 2018 cza 
Chmnh phü quy djnh trinh ty', thi tyc xác 1p quyê'n sO' hIhi toàn dan vé tài san và 
xi' lj dOi vó'i tài san du'Q'c xác 1p  quyn so' hfru toàn dan; 

Can cii' ThOng tic sO' 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nám 2018 cza 
Bç5 Tài chInh hzthng dan mt sO' ni dung cia Nghj djnh sO 15 1/201 7/ND-CF 
ngOy 26 tháng 12 na/n 2017 cia (3h1nh phi quy djnh chi tiCt mt sO diêu cza 
Liu2t quOn lj, th dyng tài san cOng, 

Xét TO' ti"lnh sO' 3032/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 nám 2020 cza Uy ban 
nhán dan tinh Dà'k NOng v vic d nghj ban hành Nghf quyê't tha dOi, bO sung 
,nót sO diéu cia Quy djnh phán cap thám quyên quyêt djnh trong viçc quán lj, 
th dyng tài san cOng thuc phqm vi quán lj cia tinh Dk Nóng ban hOnh kern 
theo Nghj quyét sO 07/2018/NQ-HDND ngày 02 thOng 8 nOm 2018 cia Hç5i 
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dng nhán dan tinh Dk Nông, Báo cáo tMm tra cia Ban Kinh té - Ngán sách 
H5i dông nhân dan tinh, j kié'n tháo lu2n cüa dgi biêu Hç5i dông nhân dan tgi 
/cj) hQp. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Sira di, b sung mt s diu cüa Quy djnb phân cp thm quyn 
quyêt djnh trong vic quân 1, sir d%ing tài san cong thuc phtm vi quân 1) cUa 
tinh Däk Nông ban hành kern theo Nghj quyêt so 07/2018Q- ngày 02 
tháng 8 näm 2018 cüa Hi dông nhân dan tinh Dk Nông: 

1. Khoãn 2, khoãn 3 và khoân 4 Diu 8 duqc süa di, bô sung nhu sau: 

a) Sira di, b sung khoãn 2 Diu 8 

"2. ThU trithng dan vj cp tinh quyt djnh thanh 1 tài san, gm: nhà lam 
vic, nba & cOng viii, cong trInh s1r nghip có nguyen giá theo s sách k toán 
dithi 500.000.000 dOng/Ol dan vj tài san và dâ ht hn sU diing theo quy djnh 
cUa pháp 1ut; tài san khác có nguyen giá theo s, sách k toán du&i 500.000.000 
dông/0 1 dan vj tài san (tr1r quy djnh ti khoàn 1 Diêu nay)." 

b) Si:ra di, b sung khoân 3 Diu 8 

"3. ThU tru&ng dan vi sir ng1iip cong 1p thuc Uy ban nhân dan tinh quyt 
djnh thanh 1 tài san, gôrn: nhà lain vic, nhà & cong vii, cOng trInh sr nghip có 
nguyen giá theo so sách k toán du&i 500.000.000 dng/01 dan vj tài san và dã 
hêt htn si:r diing theo quy djnh cUa pháp lut; tài san khác có nguyen giá theo so 
sách kê toán duOi 500.000.000 dng/01 dan vj tài san (triir quy djnh ti khoân 1 
Diêu nay)." 

c) SUa di, b sung khoàn 4 Diu 8 

"4. ChU tjch Uy ban nhân dan cp huyn quy& djnh thanh 1 tài san, gm: 
nba lam vic, nba & cong vi, cOng trInh si nghip có nguyen giá theo s sách k 
toán dithi 500.000.000 dng/01 dan vj thi san và dâ ht htn si:r d%ing theo quy 
djnh cUa pháp 1u.t; may rnóc, thit bj, tài san khác có nguyen giá theo so sách kê 
toán tr 100.000.000 dông/01 dan vj tài san den duâi 500.000.000 dOng/01 dan 
vj tài san (trir quy djnh ti khoân 1 Diu nay)." 

2. SUa di, bô sung khoàn 2 Diu 13 

a) SUa di, b sung dim a khoàn 2 Diu 13 nhu sau: 

"a) Thm quyn quyt djnh phé duyt phiiang an xU 1 tài san là tang vat, 
phixang tin vi phm hành chInh. 

- ChU tjch Uy ban nhân dan tinh quyt djnh phê duyt phuang an xU 1 
dôi v6i tài san là nhà, dat, xe o to và tài san khác có giã trj tr 500.000.000 
dng/0 1 dan vj tài san tr& I en do ngu&i có thm quyn cp tinh quy& djnh tjch 
thu; 
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- Thu trithng Co quan cp tinh cüa ngui có thm quyn ra quyt djnh tjch 
thu tài san thI quyêt djnh phê duyt phiscing an xU 1 tài san (tth tài san do Chü 
tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt phi.rang an xr 1k); 

- Chü tjch liJy ban nhân dan cp huyn quy& djnh phê duyt phuo'ng an 
xü 1 di vâi cac tài san bj tjch thu do ngi.rôi có thâm quyn thuc cap huyn, 
cap xã ra quyêt djnh tjch thu (trü tài san do Chü tch Uy ban nhân dan tinh phê 
duyt phisong an xü 1)." 

b) Sira di dim b khoãn 2 Diu 13 nhu sau: 

"b) Chü tjch tJy ban nhân dan tinh quyt djnh phê duyt phuong an xir 1 
tài san là bat dng san vô chü, tài san không xác djnh dugc chü s& hu, tài san bj 
dánh roi, bj bó quên, tài san bi chôn, gi bj vüi lip, chim dm duçic tim thy, 
di san không có ngithi nhn thira hang hóa tn d9ng (trü các loti tài san là vt có 
giá trj ljch sir, giá trj van hóa, c vat, bão vt qu& gia) thuc phtm vi quàn l 
cüa dja phuong." 

c) B sung dim bi khoãn 2 Diu 13 nhu sau: 

"bi) Thtm quyn quyt djnh phê duyt phuong an x1r 1 tài san là vt 
chüng v11 an, tài san cUa ngui bj k& an tjch thu. 

- Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyt djith phé duyt phixang an x1r 1 
dôi vói tài san là nhà, dt, xe ô to và tài San khác có giá trj tü 5 00.000.000 
dông/O1 don vj tài san trâ len; 

- Giám dc S& Tài chInh quyt djnh phê duyt phuong an xà l tài san 
do co quan, ngu?ñ có thâm quyên thuc cap tinh ra quyt djnh tjch thu (tr1r các 
tài san do Chu tjch Uy ban nhân dan tinh phé duyt phuong an xü lv); 

- Chu tjch Uy ban nhân dan cp huyn quyt djnh phê duyt phuong an 
x1r l dôi vci các tài san do co quan, ngithi có thâm quyn thuc cp huyn ra 
quyêt djnh tjch thu (trü các tài san do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt 
phuong an xü 1)." 

3. dôi, b sung dim c khoàn 1 Diu 14 

"c) Diu chuyn tài san ht tng thUy lçi giUa các co quan, t chirc, don vj 
thuc phm vi quân 1, trtr trung hqp quy djnh tai  dim a khoan 2 DiCu 26 
Nghj djnh sO 129/2017/ND-CP ngày 16 tháng 11 näm 2017 cüa ChInh phü." 

Diu 2. T chuc thuc hiên 

Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thirc hin Nghj quy& và báo 
cáo Hi dOng nhan dan tinh theo quy djnh. 

Giao ThuO'ng tlVc  Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa 1-Ii dng nhân 
dan, To dai biu Hôi dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat 
vic thc hin Nghj quyêt. 



CHU TICH 
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Nghj quyt nay dâ thrçc Hi dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa III, K' 
hçp thir 10 thông qua ngày 10 tháng 7 nàm 2020 và có hiu 1%rc tü ngàyotháng 
7 nàm 2020.!. 

No'! nhin: 
- UBTV Quoc hi, ChInh phU 
- B Tài chInh, Ban cong tác dai  biêu; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - B Tix pháp; 
- ThuOng tnxc: Tinh Uy, HDND tinh; 
- UBND tinh, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dãng Tinh üy, Tnring ChInh tn tinh; 
- Các ban HDND tinh; dai biêu HDND tinh; 
- Vp: Tinh i'iy, HDND tinh, UBND tinh; 
- Các Si, Ban, ngành, doàn th cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thânh pho; 
- UBND các xã, phtxxng, thj trân; 
- Báo Däk Nông, Dài PTTH tinh; 
- Cong TTDT tinh, Cong báo Dãk Nong; 
- Trung tam Lmi tr& tinh; 
- Ltru: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 

Lê Diên 
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