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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công  

trên địa bàn phường Bắc Hà năm 2021 
  

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND  ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc giao quản lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ tình hình sử dụng các nhà văn hóa cũ sau khi sáp nhập tổ theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính- Kế toán và Địa chính xây dựng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công trên địa bàn phường Bắc 

Hà năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Lê Quốc Việt   - CT UBND phường  - CT Hội đồng 

2. Ông: Nguyễn Duy Hải  - PCT UBND phường - PCT Hội đồng 

3. Bà: Nguyễn Thị Tú Oanh     - Công chức TC-KT - Thành viên 

4. Ông: Nguyễn Thanh Phong - Công chức ĐC-XD    - Thành viên 

5. Ông: Võ Văn Hải            - Công chức ĐC-XD - Thành viên 

6. Bà: Trần Thị Ngọc Bích        - Công chức VH-XH - Thành viên 

7. Ông: Trần Hải   - Công chức VP-TK - Thành viên 

8. Tổ trưởng các tổ dân phố có tài sản nẳm trên địa bàn tổ dân phố được cấp 

có thẩm quyền cho chủ trương thanh lý.  

9. Kính mời: Đại diện các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị Thành 

phố tham gia thành viên Hội đồng thanh lý tài sản. 

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ: Kiểm tra, xác định giá trị còn 

lại, giá trị sử dụng của tài sản, xác định giá trị thanh lý, thu hồi nộp ngân sách (nếu 

có), đề xuất ủy ban  nhân dân phường phương án xử lý để bàn giao mặt bằng. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Văn phòng HĐND - UBND, các ông bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Văn phòng HĐND-UBND; 

- Lưu: VP, TCKT. 
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