
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN                       

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 106 /QĐ-UBND  Tuyên Quang, ngày 11 tháng 4  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất, điều chuyển tài sản là nhà và vật kiến trúc của  

Trung tâm Điều tra quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp 

cho Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quản lý, sử dụng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 19 /6/ 2017; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành luật Đất đai; 

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 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

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

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết 

định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 467/ UB-QĐ ngày 27/8/1993 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh tỉnh về việc chuyển giao khu vực Văn phòng Công ty Ong cho Đoàn 

quy hoạch nông lâm nghiệp; 
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Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 97/TTr-TNMT 

ngày 22/3/2019 về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Trung tâm Điều tra quy 

hoạch - Thiết kế nông, lâm nghiệp tại tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang; đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 81/TTr-STC 

ngày 03/4/2019  về việc đề xuất phương án điều chuyển tài sản là nhà và vật kiến 

trúc của Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp, tỉnh Tuyên 

Quang cho Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quản lý, sử dụng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi diện tích 2.547,1 m
2
 đất do Trung tâm Điều tra quy 

hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng (đất có nguồn gốc 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao sử dụng tại Quyết định số 467/UB-QĐ ngày 

27/8/1993), vị trí tại tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang; giao 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quản lý diện tích 2.547,1 m
2
 nêu 

trên theo quy định của pháp luật. 

Ranh giới thu hồi đất, giao đất được thể hiện trên Tờ trích lục thửa đất do 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang lập và xác nhận. 

Điều 2. Điều chuyển nguyên trạng tài sản là nhà và vật kiến trúc của 

Trung tâm Điều tra quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp sang Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang quản lý, sử dụng, cụ thể như sau: 

- Tên tài sản: Nhà và vật kiến trúc.  

- Địa chỉ: tại tổ 28, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. 

- Giá trị tài sản theo sổ sách kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2018 là:  

+ Nguyên giá: Nguồn ngân sách: 489.235.620 đồng.  

              Nguồn khác: 21.358.666 đồng.   

+ Giá trị còn lại: 107.112.670 đồng.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Điều tra quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp: Phối hợp 

với các cơ quan liên quan bàn giao cơ sở nhà, đất và tài sản khác cho Ủy ban 

nhân dân thành phố Tuyên Quang quản lý theo quy định của pháp luật; thực 

hiện hạch toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy 

định hiện hành. 

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm tiếp nhận 

nguyên trạng cơ sở nhà, đất và tài sản khác được giao. Thực hiện hạch toán 

tăng tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản và sử dụng tài sản đúng mục 

đích theo quy định hiện hành. 
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3. Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp 

nhận, quản lý và sử dụng cơ sở nhà, đất và tài sản khác nêu trên theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang; 

Giám đốc Trung tâm Điều tra quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp; Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, ĐC (Tính 26) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

  

  
 

 
Trần Ngọc Thực 
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