
14 CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 10-8-2018

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NGHỆ AN  ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số: 02/2018/NQ-HðND  Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2018 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh về phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh trong quản lý, sử dụng  
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý  

của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 6 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;   
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 

năm 2017 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công;  số 29/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 quy ñịnh trình tự, 
thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý ñối với tài sản ñược xác lập 
quyền sở hữu toàn dân; số 129/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-
CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Xét Tờ trình số 3753/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Nghệ An; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo 
luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Nghị quyết này quy ñịnh việc phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh trong quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị  thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An, gồm có: Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất; 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Xe ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết 
bị; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản khác theo 
quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  
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Các cơ quan nhà nước; các cơ quan ðảng và ñơn vị lực lượng vũ trang nhân 
dân sử dụng nguồn ngân sách ñịa phương hỗ trợ; các ñơn vị sự nghiệp công lập; 
Ban quản lý các dự án; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức khác ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật 
về hội thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An (sau ñây gọi tắt 
là các cơ quan, tổ chức, ñơn vị) ñược giao quản lý và sử dụng tài sản công.  

ðiều 3. Nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 
Việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược phân 

cấp thẩm quyền quyết ñịnh ñối với các nội dung sau: 
1. Mua sắm tài sản công 
2. Thuê tài sản và cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
3. Thu hồi tài sản công 
4. ðiều chuyển tài sản công 
5. Bán tài sản công 
6. Thanh lý tài sản công 
7. Tiêu hủy tài sản công 
8.  Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại 
9.  Xác lập quyền sở hữu toàn dân 
10. Xử lý tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân 
ðiều 4. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản công trong trường hợp 

không phải lập thành dự án ñầu tư. 
1. Thẩm quyền mua sắm trang bị xe ô tô, phương tiện vận tải khác: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh mua sắm mới xe ô tô phục vụ 

công tác, xe ô tô chuyên dùng, phương tiện vận tải ñường thủy có công suất từ 100 
CV trở lên theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính. Riêng xe ô tô phục vụ công 
tác, xe ô tô chuyên dùng: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh sau khi có ý 
kiến thống nhất của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

2. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị truyền dẫn, 
trang thiết bị làm việc và các tài sản khác (trừ ô tô, phương tiện vận tải): 

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh mua sắm các tài sản của cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị có giá trị từ 300 triệu ñồng trở lên /01 ñơn vị tài sản hoặc giá trị mua 
sắm từ 500 triệu ñồng trở lên/một lần mua sắm gồm nhiều loại tài sản;  

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, ñơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau ñây gọi chung là cấp huyện) quyết ñịnh 
mua sắm các loại tài sản (trừ xe ô tô và phương tiện giao thông vận tải) theo ñề nghị 
của phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài chính - Kế toán hoặc phòng, ban có chức 
năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy ñịnh của pháp luật (sau 
ñây gọi chung là phòng Tài chính - Kế toán) có giá mua dưới 300 triệu ñồng/01 ñơn vị 
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tài sản hoặc tổng giá trị mua sắm dưới 500 triệu ñồng/ một lần mua sắm nhiều loại tài 
sản;   

c) Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, trực 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các tổ chức cấp huyện và Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh mua sắm những tài sản có giá mua dưới 100 
triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản hoặc tổng giá trị mua sắm dưới 150 triệu ñồng/một lần 
mua sắm nhiều loại tài sản. 

3. ðối với các chương trình, dự án thì thực hiện mua sắm theo quy ñịnh Nhà 
nước về chương trình, dự án ñó. 

4. ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên và chi 
ñầu tư: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiểm c Khoản 2 ðiều 37 Nghị ñịnh số 
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trường 
hợp sử dụng nhiều nguồn vốn ñể mua sắm tài sản, trong ñó có nguồn ngân sách nhà 
nước thì thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này. 

ðiều 5. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc, tài sản khác phục 
vụ hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc và cơ sở 
hoạt ñộng sự nghiệp ñối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc ngân sách cấp mình 
quản lý theo ñề nghị của cơ quan tài chính cùng cấp. 

2. Thuê tài sản khác: Trường hợp thuê tài sản phải chi trả bằng nguồn kinh 
phí ngoài dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của ngân sách cấp nào thì do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp ñó quyết ñịnh 
theo ñề nghị của cơ quan tài chính cùng cấp; Trường hợp thuê tài sản ñược chi trả 
bằng nguồn kinh phí trong dự toán chi thường xuyên (kinh phí giao tự chủ) của cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị thì do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh phù 
hợp với tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ hiện hành. 

3. Giá thuê trụ sở làm việc hoặc thuê tài sản ñược xác ñịnh theo giá thị 
trường tại thời ñiểm thuê. Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh thuê trụ sở làm việc 
hoặc thuê tài sản khác quyết ñịnh phê duyệt giá thuê. 

4. ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên và chi 
ñầu tư: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiểm c Khoản 1 ðiều 38 Nghị ñịnh số 
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Trường hợp sử dụng 
nhiều nguồn vốn ñể thuê tài sản, trong ñó có nguồn ngân sách nhà nước thì thực 
hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 ðiều này. 

ðiều 6. Thẩm quyền quyết ñịnh phê duyệt ðề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
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1. Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñề án cho thuê ñối với kết cấu hạ tầng 
thủy lợi do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt ñề án cho thuê ñối với kết cấu hạ 
tầng thủy lợi do cấp xã quản lý. 

ðiều 7. Thẩm quyền quyết ñịnh thu hồi tài sản công  
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thu hồi tài sản ñối với tài sản 

của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương theo ñề 
nghị của Giám ñốc Sở Tài chính, gồm: Trụ sở làm việc, công trình kiến trúc, tài sản 
khác gắn liền với ñất (kể cả quyền sử dụng ñất); tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; xe 
ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng, phương tiện vận tải ñường thủy có 
công suất từ 100 CV trở lên; tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 300 
triệu trở lên/1 ñơn vị tài sản hoặc tổng giá trị có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 
triệu ñồng trở lên/nhiều ñơn vị tài sản. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, ñơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thu hồi tài sản nhà nước (trừ những tài sản nhà 
nước thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) tại các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ñề nghị của phòng tài chính - kế 
toán. 

3. ðối với tài sản khác của cơ quan, tổ chức, ñơn vị cấp nào có quyền quyết 
ñịnh ñầu tư, mua sắm thì cấp ñó quyết ñịnh thu hồi trong phạm vi các ñơn vị nội 
bộ thuộc quyền mình quản lý. 

ðiều 8. Thẩm quyền quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản công  
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chuyển theo ñề nghị của 

Giám ñốc Sở Tài chính và thủ trưởng các cơ quan liên quan, gồm: 
a) Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với ñất (kể cả quyền sử dụng 

ñất); Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Xe ô tô và các phương tiện vận tải khác; 
Phương tiện vận tải ñường thủy có công suất từ 100 CV trở lên;  

b) Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 300 triệu ñồng  trở 
lên/1 ñơn vị tài sản ñiều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi 
quản lý ngành, huyện (thành phố, thị xã); 

c) Các tài sản khác ñiều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, ñơn vị khác 
ngành, khác huyện (thành phố, thị xã).  

2. ðối với tài sản khác (ngoài tài sản quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này), thẩm 
quyền cơ quan, tổ chức, ñơn vị cấp nào quyết ñịnh ñầu tư, mua sắm thì cấp ñó 
quyết ñịnh ñiều chuyển trong phạm vi nội bộ cơ quan, tổ chức, ñơn vị theo ñề nghị 
của cơ quan tài chính cùng cấp.  

ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh bán tài sản công  



18 CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 10-8-2018

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh bán tài sản nhà nước là: trụ sở 
làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với ñất (bao gồm cả 
quyền sử dụng ñất), tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô 
tô chuyên dùng, phương tiện vận tải ñường thủy có công suất từ 100 CV trở lên, 
các tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 300 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị 
tài sản hoặc tổng giá trị tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu ñồng trở 
lên ñối với nhiều ñơn vị tài sản. 

2. ðối với tài sản khác (ngoài tài sản ñã quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này) của cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị cấp nào quyết ñịnh mua sắm thì cấp ñó quyết ñịnh bán.  

3. Người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập quyết ñịnh bán tài sản ñược 
hình thành từ Quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo 
quy ñịnh (trừ cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, xe ô tô) . 

ðiều 10. Thẩm quyền quyết ñịnh thanh lý tài sản công 
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thanh lý các loại tài sản theo ñề 

nghị của Giám ñốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan: 
a) Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với ñất của các cơ quan, tổ 

chức, ñơn vị cấp tỉnh, cấp huyện phải phá dỡ ñể giải phóng mặt bằng thực hiện dự 
án ñầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy 
ñịnh của pháp luật; 

b) Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với ñất ñủ ñiều kiện thanh lý 
theo quy ñịnh (không bao gồm quyền sử dụng ñất) của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 300 triệu ñồng trở 
lên/1 ñơn vị tài sản; 

c) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 
d) Xe ô tô và các phương tiện vận tải khác; 
ñ) Các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có nguyên giá theo sổ 

sách kế toán từ 300 triệu ñồng trở lên /1 ñơn vị tài sản. 
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, ñơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thanh lý theo ñề nghị của phòng Tài chính- Kế toán: 
Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với ñất (không bao gồm quyền sử dụng 
ñất), các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý có 
nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 300 triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản. 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thanh lý theo ñề nghị của 
cơ quan tài chính cùng cấp: Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với ñất của 
các cơ quan, ñơn vị cấp xã phải phá dỡ ñể giải phóng mặt bằng thực hiện dự án ñầu 
tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy ñịnh của 
pháp luật (không bao gồm quyền sử dụng ñất). 
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4. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, trực 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các tổ chức cấp huyện và Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh thanh lý những tài sản khác có nguyên giá theo 
sổ sách kế toán dưới 50 triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản. Riêng người ñứng ñầu ñơn vị 
sự nghiệp công lập quyết ñịnh thanh lý ñối với các tài sản khác có nguyên giá dưới 
500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản. 

ðiều 11. Thẩm quyền quyết ñịnh tiêu hủy tài sản công  
1. ðối với tài sản của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị phải tiêu hủy: cơ quan nào 

có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư, mua sắm thì cơ quan ñó ra quyết ñịnh tiêu hủy. 
2. ðối với tài sản bị tịch thu phải tiêu hủy theo quy ñịnh của pháp luật thì 

thực hiện theo các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản quy ñịnh có liên 
quan. 

ðiều 12. Thẩm quyền quyết ñịnh xử lý tài sản công trong trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại. 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh xử lý ñối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi. 

2. Tài sản công khác thuộc thẩm quyền cấp nào quản lý và quyết ñịnh mua 
sắm thì cấp ñó ñược quyền quyết ñịnh xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy 
hoại theo quy ñịnh. 

ðiều 13. Thẩm quyền quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân ñối với 
tài sản chuyển giao thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương (tài sản quy ñịnh 
tại Khoản 6 ðiều 7 Nghị ñịnh số 29/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 
của Chính phủ)  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân 
ñối với tài sản chuyển giao thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo ñề nghị của Giám 
ñốc Sở Tài chính ñối với các loại tài sản: Bất ñộng sản; xe ô tô; các tài sản khác 
(không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị ñánh giá từ 500 triệu ñồng trở lên/01 
ñơn vị tài sản hoặc từ 800 triệu ñồng trở lên/ 01 lần xử lý nhiều ñơn vị tài sản. 

2. Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân ñối với 
các tài sản: Các tài sản (không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị từ 300 triệu 
ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản ñến dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản hoặc từ 500 
triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản ñến dưới 800 triệu ñồng/ 01 lần xử lý nhiều ñơn vị 
tài sản. 

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu 
toàn dân do chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
ñối với các tài sản không thuộc tài sản quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều này. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung 
là cấp huyện) quyết ñịnh xác lập quyền sở hữu toàn dân chuyển giao cho các cơ 
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quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý ñối với các tài sản không thuộc tài sản 
quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều này theo ñề nghị của Trưởng phòng Tài 
chính - Kế hoạch. 

ðiều 14. Thẩm quyền quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý một số loại 
tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương 

1. ðối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý theo ñề nghị 

của Giám ñốc Sở Tài chính ñối với tài sản là bất ñộng sản; xe ô tô; các tài sản 
khác (không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên/01 
ñơn vị tài sản hoặc từ 800 triệu ñồng trở lên/ 01 lần xử lý nhiều ñơn vị tài sản; 
ñiều chuyển tài sản từ cấp tỉnh về cấp huyện hoặc ñiều chuyển giữa cấp huyện với 
nhau; 

b) Giám ñốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý ñối với tài sản: Các 
tài sản (không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị từ 300 triệu ñồng trở lên/01 
ñơn vị tài sản ñến dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản hoặc từ 500 triệu ñồng trở 
lên/01 ñơn vị tài sản ñến dưới 800 triệu ñồng/ 01 lần xử lý nhiều ñơn vị tài sản; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý ñối với 
tài sản (không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị dưới 300 triệu ñồng /01 ñơn 
vị tài sản hoặc dưới 500 triệu ñồng / 01 lần xử lý nhiều ñơn vị tài sản. 

2. ðối với tài sản là vật chứng vụ án do cơ quan ñiều tra, Viện Kiểm sát nhân 
dân ra quyết ñịnh tịch thu (trừ tài sản là vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, cổ vật, 
bảo vật quốc gia): 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh phê duyệt phương án xử lý tài 
sản do cơ quan ñiều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ra quyết ñịnh tịch thu; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh phê duyệt phương án xử 
lý tài sản do cơ quan ñiều tra, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện ra quyết ñịnh 
tịch thu. 

3. ðối với tài sản vô chủ, tài sản bị ñánh rơi, bỏ quên, di sản không người 
thừa kế (trừ tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, cổ vật, bảo vật quốc gia): 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý theo ñề nghị 
của Giám ñốc Sở Tài chính ñối với tài sản là bất ñộng sản; xe ô tô; các tài sản 
khác (không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên/01 
ñơn vị tài sản hoặc từ 800 triệu ñồng trở lên/ 01 lần xử lý nhiều ñơn vị tài sản; 

b) Giám ñốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý ñối với tài sản: Các 
tài sản (không phải là bất ñộng sản, xe ô tô) có giá trị từ 300 triệu ñồng trở lên/01 
ñơn vị tài sản ñến dưới 500 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản hoặc từ 500 triệu ñồng trở 
lên/01 ñơn vị tài sản ñến dưới 800 triệu ñồng/ 01 lần xử lý nhiều ñơn vị tài sản; 
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c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý ñối với 
các tài sản không thuộc quy ñịnh tại ñiểm a và b Khoản này theo ñề nghị của 
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

ðiều 15. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và 

các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  
ðiều 16. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 
2018.  

Bãi bỏ Nghị quyết số 309/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 7 năm 2010 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với 
tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa 
phương./. 

 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Sơn 


