
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Tiểu khu khối 

9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị đinh số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 84/TTr-UBND 

ngày 01/6/2020 và Công văn số 1585/UBND-VP ngày 30/6/2020; Báo cáo số 

254/BC-STC ngày 19/6/2020 của Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Tiểu khu tái 

định cư khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Cơ quan có tài sản thanh lý: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

2. Danh mục tài sản thanh lý:  

- Tài sản thanh lý: đoạn đường Thác Mạ 2, dài 69m (từ Thác Mạ 4 đến hết 

địa phận Trường Mầm Non tư thục Đông Kinh) tại Tiểu khu tái định cư khối 9 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.  

- Diện tích: 522,12 m2. 

- Kết cấu mặt đường gồm các lớp: móng đường bằng cấp phối đá dăm dày 

35cm; lớp cát đệm dày 3cm, chống thấm bằng bạt dứa ni lông; lớp mặt đường bê 

tông xi măng - M300 dày 24cm. 
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- Nguyên giá theo giá trị quyết toán: 349.117.297 đồng; giá trị hao mòn: 

94.261.670 đồng; giá trị còn lại: 254.856.000 đồng; 

- Lý do thanh lý tài sản: điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn 

bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không sử dụng được theo công 

năng của tài sản. 

3. Hình thức thanh lý: phá dỡ, hủy bỏ. 

 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 

Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý tài sản tại khoản 2 Điều 1 Quyết 

định này theo đúng quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện kế 

toán giảm trừ tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo Điều 26 Nghị định số 

33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Giao thông vận tải, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 

Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                                       
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu VT, KT(VAT).    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

Hồ Tiến Thiệu  
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