
TM. U BAN N}IAN DAN 
KT.CHU TICH  r 

PHO CHU T!CH 
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So:12?3  /QD-UBND Quáng Tn,  ngày_Otháng  5 nãm 2020 

QUYET D!NH 
V vic thanh I tài san cong 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRI 

Can c& Luôt  T c/nc chInh quyn d/a phircrng ngày 19/6/2015; 

Can c& LuOl Quán 13", sl dyng iài san cong sO' 15/2017/QHJ4; 

COn c&Ngh/ djnh s6 151/2017/ND-C'P ngày 26/12/2017 quy dinh chi tth 
môt so di&u cüa Luqt Quán lj, sz' dung tài san công, 

COn th Nghf qtyé't s 31/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cza Hôi dng 
nhán dOn tinh quy djnh phân cOp quOn lj tài sOn cong men dia bàn tinh QuOng Tr.i; 

Theo d iig/i cOa Sá Tài chInh tcii T& trInh sd 1545TTr-STC ngày 15/5/2020, 

QUYET DINI-!: 

Diêu 1. Dong và giao Sâ Tài chInh to chirc thanh 1 theo hmnh thirc ban 
dãu giá xe o to bj thu hôi theo Quyêt djnh so 756/QD-UBND ngày 20/3/2020 
cüa UBND tinh, (10 xe dã qua thai gian sr diing theo quy djnh. Chi tiêt tài san 
nhu sau: 

- Xe loçti Corona, Bin kiem soát: 74B - 0955 

- Nguyen giá theo s sách k toán: 484.000.000 dng 

- Giá trj con 1?i  theo s sách k toán: 0 dng 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc kê tr ngày k. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dôc Si Tài chInh, Giám dôc Kho 

bic nhã nuOc tinh và Thu twang các don vj có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt dnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nh!.r dieu 2; 
- Li.ru: VT, TM. 
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