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Số: 434/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh thông tin tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số
1208/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc phê duyệt thay đổi phương án, bổ sung phương án sắp xếp lại,
xử lý 714 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy
định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt thay đổi phương án, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử
lý 714 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 492/STC-QLCS,G&TCDN ngày
18/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 1208/QĐUBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thay đổi phương
án, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý 714 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn cụ thể như sau:

TT

Nội dung

1

Điều chỉnh nội
dung tại điểm 1.3
số thứ tự 1 Mục III
Phụ lục số 01 kèm
theo Quyết định số
1208/QĐ-UBND

2

Điều chỉnh nội
dung tại điểm 1.3
số thứ tự 1 Mục III
Phụ lục số 01 kèm
theo Quyết định số
1208/QĐ-UBND
ngày 13/7/2021

Đã phê duyệt tại
Phụ lục số 01
kèm theo
Quyết định số
1208/QĐ-UBND
Tại cột “Đơn
vị/địa chỉ nhà,
đất” : Huyện ủy
Ba Bể/Tiểu khu 9,
thị trấn Chợ Rã,
huyện Ba Bể
Tại cột “Hồ sơ
pháp lý”: Giấy
chứng nhận quyền
sử dụng đất số CT
02018 cấp ngày
10/4/2014

Nay điều chỉnh
thành

Lý do
điều chỉnh

- Tại cột “Đơn
vị/địa chỉ nhà,
Thay
đổi
đất”: Huyện ủy
thông tin địa
Ba Bể/Tiểu khu
chỉ khu đất
1, thị trấn Chợ
Rã, huyện Ba Bể
- Tại cột “Hồ sơ
pháp lý”: Giấy
chứng
nhận
quyền sử dụng
đất
số
BK
200642 cấp ngày
10/4/2014

Thay
đổi
thông tin về số
giấy
chứng
nhận quyền sử
dụng đất

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này được thực
hiện theo quy định tại Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Bình

