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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA 

Số:  33/2020/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thanh Hóa, ngày 12 tháng 8 năm 2020 
 
 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục ñích 

kinh doanh, cho thuê tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứNghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4001/TTr-STC ngày 
06/8/2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Tài sản có giá trị lớn (trừ tài sản là cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp) sử dụng 
vào mục ñích kinh doanh, cho thuê tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập là tài sản 
có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, ñơn 
vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./. 
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