
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  1487 /STC-HCSN 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày  02  tháng 8 năm 2018 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết 

số 10/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực thi hành từ ngày 23/7/2018; 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 

phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính 

báo cáo UBND tỉnh như sau: 

Tại Khoản 2, Điều 17, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 

quy định: “Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc 

quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương”; 

Đồng thời tại Khoản 1, Điều 138, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định: 

“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định về phân cấp 

quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công và Nghị định này trước ngày 31 tháng 7 năm 2018 để tổ chức 

thực hiện”.  

Căn cứ quy định nêu trên, việc Quyết định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn thực hiện trực tiếp theo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Tài chính dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. (Dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh gửi kèm Công 

văn này). 

Sở Tài chính kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Phòng TCHCSN; 

- Lưu: VT. 
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