Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
19/11/2020 15:10:44

U' BAN NHAN DAN

TINH QUANG TRI

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S: 3.tA /QD-.UBND

Quáng Tn, ngày ,3 tháng 11 nãm 2020

QUYETDNH
Ye vic B trI Ii kinh phi tu ng&mn thu ban dâu giá
tài san thanh I cüa Van phông Pang k dt dai
UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRI
Can ciLu4t T chác chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015,
Can ct Lut Ngán sách N/ia nithc ngày 25/6/2015;
Can cz Nghj djnh 141/2016/ND-GP ngày 1 0/10/2016 cüa C'hInh phi quy
djnh co' chê tt c/ni cia dc,n vj sy' nghip cong 4p trong un/i vrc str nghip kinh
té và sr nghip khác;
Can cii' Nghj d/nh 151/2017/ND-cP ngày 26/12/2017 ca OzInh phü quy
din/i chi tiét m5t s diu cüa Lut quán lj), th dyng tài san cOng;
Theo d nghf cua Chánh Van phông UBND tin/i và S& Tài chInh tii Ta
trinh so 3682/TTr - STC ngày 30/10/2020
QUYET D!NH:

Diu 1. TrIch: 140.406.900 dng (Mat tram bO'n mtro'i triz bO'n tram lé sáu
ngàn chin tram dOng,) tr nguôn thu ban dâu giá tài san thanh 1 cüa Van phóng
Dàng k dat dai (äã np vào ngân sách tinh näm 2020) cap cho Van phông
Dàng k dat dai tinh dé bô sung Qu9 Phát triên hot dng sir nghip cUa dn vi.
[)iêu 2. S Tài chInh huing dn chi tit vic thirc hin Quyt djnh nay.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc ti ngày k:?
Chánh Van phong Uy ban nhân dan tinh; Giárn dôc Sà Tài chInh; Giám
doe Kho bic Nhà rnthc Quâng Tn; Giám dôc Van phông Dang k dat dai Va Thu
tru&ng các ngành lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh này./.W
Noi nhzIn:
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TM.

BAN NHAN DA

UTICH

Vö Van Hung

