
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:         /UBND-TCKH 
V/v lập đề án sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

 

 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm Y tế; 

- Trung tâm Văn hóa Thể Thao và Truyền Thông; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên. 

 

Căn cứ Công văn số 612/STC-QLG&CS ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính về 

việc lập, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND huyện yêu cầu các đơn 

vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trong quá 

trình lập Đề án (khi các đơn vị có nhu cầu); Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong quá 

trình triển khai, thực hiện. 

2. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương lập Đề án sử dụng tài sản công tại cơ 

quan, đơn vị mình theo mục đích cụ thể gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra 

trước khi trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định. 

Trong đó yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định 

(Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các khu đất được giao quản lý, 

sử dụng). 

 (UBND huyện gửi kèm Công văn số 612/STC-QLG&CS ngày 06/4/2020 của 

Sở Tài chính trên chương trình iOffice). 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai, 

thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Văn phòng Đăng ký đất Đai huyện; 

- Lưu: VT. 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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