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DàkNóng, ngày2$ tháng 10 nám 2021

-QD/TU

QUY D!NH
V vic phãn cp thm quyn quãn i, sfr dung tài sn ti
Van phông Tinh üy và các don vl dir toán ngãn sách cp dirói trirc thuc
Van phông Tinh üy
Can ci Lut Quân 1, sü dirng tài san cong so 15/2017/QH14;
Can cü Nghj djnh s 165/2017/ND - CP ngây 31/12/2017 cüa ChInh phü quy
djnh vic quán 1, sfr diing tài san ti co quan Dãng Cong san Vit Nam;
Can ci'r Quy ch s 02-QC/TU ngày 10/12/2020 cüa Ban Chap hành Dãng b
tinh Dk Nông, khóa XII, n1iim kS' 2020 — 2025,
Ban Thuing vi Tinh üy quy djnh phân cp thm quyên quãn ly", sl'r ding tài
san ti Van phèng Tinh üy và các don vj di toán ngân sách cp di.rài trirc thuc
Van phông Tinh üy, nhu sau:
Chuong I
QUY O!NH CHUNG
Oiêu 1. Pham vi diu chinh và di tu'çrng áp dung.
1. Pham vi diu chinh: Quy djnh nay quy djnh vic phân cap quân 1, sü
dicing tài san tai các don vj dir toán ngân sách cp duói trirc thuc Van phông Tinh
üy, bao gm:
- Nba lam vic, cong trInh si1 nghip, nhà cong v và tài san khác gän lien
vâi dt thuc tri s& lam vic, co si hot dng sir nghip, nhà a cong vu.
- Quyn sü diing dt thuôc tru sâ lam vic, co s& hoat dng sir nghip, nhà
Cong vi.
- Xe ô tO và phuong tin vn tãi khác.
- Máymóc,thitbj.
- Quyen sâ hiru trI tue, phn m&m irng ding, Co S1 dU 1iu và các tâi san
khác theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Dôi tucmg áp diing, bao gm:
- Van phông Tinh üy (Van phông Tinh üy phiic vi chung các co quan tham
mi.ru giüp vic Tinh üy gôm: Ban To chiic Tinh üy, Co quan UBKT Tinh üy, Ban
Tuyên giáo Tinh üy, Ban Ni chInh Tinhüy, Ban Dan vn Tinh i:iy).
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- Dãng üy khôi các Ca quan & Doanh nghip tinh.
- Báo Däk Nông.
Sau day gci tt là các dan vj dir toán ngân sách cap di.rói tr%rc thuc V.n
phóng Tinh üy.
- Các t chüc, cá nhan khác có lien quan dn quãn l, sü diing tài san ti các
dun vj dir toán ngân sách cp duài trirc thuc Van phông Tinh üy.
Diu 2. Ni dung phân cp thm quyn.
1. Giao tài san cong bang hin

vet.

2. Mua sam tài san cOng.
3. Thuê tài san phic vi hoat dng.
4. Thu hi tài san cong.
5. Diu chuyn tài san cong.
6. BántâisãncOng.
7. Thanh l tài san cong.
8. Tiêu hüy tài san cong.
9. Xr l tài san cOng trong trtr&ng hqp bj mt, bj buy hoai.
10. Sü ding tài san cOng t1i don vj sir nghip cüa Dãng vào mic dIch kinh
doanh, cho thuê, lien doanh, lien kk
Nhing ni dung khác lien quan dn vic quán 1, sü ding tài san chtra quy
djnh ti Quy djnh nay thI thrc hin theo các quy djnh cüa Luât Quãn 1, si'r ding
tài san công, Nghj djnh s 165/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChInh phü quy
djnh vic quân 1, sà ding tài san ti cu quan Dàng Cong san Vit Nam, các van
bàn quy djnh chi tiêt thi hành Lut Quãn 1, sir diing tài san cOng và các quy djnh
cüa Dãng.
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Theu 3. Nguyen tac phan cap dam bao quan ly, sir diing tai san tti cac co'
quan: theo Diu 4, Nghj djnh s 165/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cUa ChInh
phü quy djnh vic quán 1, sir ding tài san ti ca quan Dãng Cong san Vit Nam.
Chtro'ng II
QUY DINH CU THE
Diu 4. Thm quyn quyt djnh giao tài san bang hin vt.
1. Ban Thi.r?mg vu Tinh üy quyt djnh giao dôi vài các loi tài san là nba
viêc, cong trmnh sir nghip, nhà & cOng vi và tài san khác gn 1in vâi dt thuc tru
vic, ca sà hot ding sir nghip.
s&
lam

lam
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2. Thrning trrc Tinh üy quyêt djnh giao dôi vci các loi tãi san là: xe ô to,
phucing tin van tâi khác, may móc, trang thit bj và các tài san khác có nguyen giá
theo s sách k toán tr 500 triu dOng trâ len trên 01 dan vj tài san.
3. Chánh Van phông Tinh üy quyt djnh giao di vâi các loi tâi san là may
móc, trang thit bj và các tài san khác (trü tài san quy djnh t?i khoán 1, khoân 2
diu nay) có nguyen giá theo s sách k toán duài 500 triu dông trên 01 dan vj tài
san di vi dan vj d toán trrc thuc Van phOng Tinhüy.
Diu 5. Thm quyn quyt d!nh mua sam tài san.
1. Ban Thi.thng vi Tinh iiy quyt djnh mua sm di vci các loti tài san là nba
lam vic, cOng trInh si,r nghip, nhà cOng v và tài san khác gn lin vài dt
thuôc tni s& lam vic, ca s& hot dng sr nghip, nhà a cOng vii.
2. Thtrang trrc Tinh üy quyt djnh mua sm tài san dôi vâi các 1oi tài san
là: xe ô tO, phuang tin vn tái khác; may móc, trang thit bj và các tài san khác
giá trj tü 500 triu dng trô len trén 01 dan vj tài san hoc trén 01 gói thu mua
sm cüa các co quan, dan vj.
3. Chánh Van phOng Tinh üy, Thu trithng dan vj d,r toán ngân sách cp duói
trrc thuc Van phOng Tinh üy quyt dnh mua sam dôi vOi các loi tài san là may
móc, trang thit bj và các tài san khác (ti-l'x tài san quy djnh tai khoàn 1, khoãn 2
diu nay) có giá trj dithi 500 triu dng trên 01 dan vj tãi san hoc tren 01 gói thu
mua sm cüa dan vj mInh trong phm vi dir toán chi ngân sách hang nàm hoc dir
toán b sung dirqc cp có thm quyn phê duyt.
Diu 6. Thâm quyn quyt dnh thuê tài san phyc viii hot dng cüa các
don vl dir toán ngãn sách cp diró'i trirc thuc Van phông Tinh üy
1. Ban Thtr&ng vv Tinhüy quyt djnh thuê dôi vài các loai tài san là nhã lam
vic, cong trInh sii nghip, nhà a cOng vçi vâ tài san khác gàn lien vâi dat thuôc tr
s& lam vic, co s& hoat dng sir nghip, nhà & cong vi.
2. Thâm quyn quyt djnh thuê tài san khác.
- Trir&ng hçp thué tài san phãi chi trâ bang nguôn kinh phi ngoài djnh muxc
chi thi.r&ng xuyên cüa ca quan, t chüc, dan vi thI do Thi.räng trirc Tinh üy quyêt
dinh.
- Tru&ng h9p thuê tâi san dtrçic chi trâ bang nguôn kinh phi trong dnh mCrc
chi thu&ng xuyên cüa co quan, dan vj thI do thu tnr&ng dan vj dir toán ngân sách
cp du&i trirc thuc Tinh üy quyt djnh phü hcip vài tieu chuãn, djnh müc, ché do
hiên hành.
3. Trithng hcip dan vj su nghip cüa Dàng s& diing nhiêu nguôn vn dé thue
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tài san, trong do có ngun ngãn sách nhà nuóc thI thAm quyn quy& djnh thuê thrc
hin theo quy djnh ti khoãn 2 diu nay.
Diu 7. Thâm quyn quyt d!nh thu hi tài san.
1. Ban Thithng vii Tinh üy quyt djnh thu hi dM vâi các loi tài san là nhà
lam vic, cong trInh sir nghip, nhà a cong vi và tài san khác gn 1in v&i dt
thuc ti-V s& lam vic, ca s& hoat dng slr nghip, nhâ ô cong vi.
2. Thuimg trirc Tinh üy quyt djnh thu hi d& vâi các loi tài san là: xe ôtO,
phuang tin vn tãi, may móc, thit bj và các tài san khác có nguyen giá theo s
sách k toán tü 500 triu dng tth len/i dan vj tài san.
3. Chánh Van phOng Tinh üy quyt djnh thu hi các loi tài san (trü tài san
cong quy djnh t?i khoãn 1, khoân 2 diu nay) cO nguyen giá theo s sách k toán
duâi 500 triu c1ng trên 01 dan vj tài san cüa các dan vj di toán ngân sách cp
dithi trrc thuc Van phOng Tinh üy sau khi có kin thng nht cüa thu truâng
dan vj sCr ding tài san.
Diu 8. Thm quyn quyt d!nh diu chuyên tài san giü'a các don vl dir
toán ngân sách cp dirói trirc thuc Van phông Tinh üy.
1. Ban ThuOng vii Tinh Oy quyt djnh di&u chuyn di vâi các loi tài san là
nhà lam vic, cong trInh sir nghip, nhà ô cOng vi và tài san khác gn lin vói dt
thuc tri sâ lam vic, co s& hot dng sir nghip, nhà a cOng vii.
2. Thir?mg trrc Tinh üy quyt djnh diu chuyn tâi san cong là: xe ôtô,
phuang tin v.n tâi, may moe, thit bj và các tài san khác có nguyen giá theo st
sách k toán tr 500 triu dng trô len/i dan vj tài san.
3. Chánh Van phOng Tinh üy quyt djnh diu chuyn di vâi các loi tài san
(tth tài san cOng quy djnh ti khoán 1, khoãn 2 diu nay) có nguyen giá theo s
sách k toán di.rói 500 triu dng trên 01 dan vj tài san sau khi có kin thng nht
cüa thu truang dan vj sü diing tài san.
Diu 9. Thm quyn quyt dlnh ban tài san.
1. Ban Thuang vii Tinh üy quyt djnh bàn dôi vth các loi tài san là nhà lam
vic, cOng trInh sr nghip, nhà a cOng vi và tài san khác gn lin vài dt thuOc tri
s& lam vic, ca s& hoat dng sir nghip, nhà & cOng vp; Quyn sir diing dt thuôc
tru sà lam vic, nhà a cOng vii sau khi có kin cüa Uy ban nhân dan tinh.
2. Thtr&ng tr%rc Tinh üy quyêt djnh bàn di vai các loai tài san là: xe 0 to,
phuang tin vn tái, may moe, thiét bj và các tài san khác có nguyen giá theo s
sách k toán tr 500 triu dng trô len trên 01 dan vj tai san cüa Van phOng Tinh üy

5
và các don vi du toán ngân sách cp diiâi trirc thuc Van phông Tinhüy.
3. Chánh Van phông Tinh üy, Thu truâng các don vj d toán, don vj sir
nghip cong trirc thuc Van phông Tinh üy quyt djnh ban tài san (tr11 tâi san quy
djnh t?i khoán 1, khoán 2 diu nay) có nguyen giá theo s sách k toán duói 500
triu dng trén 01 dan vj tài san thuc phm vi quãn l.
Diu 10. Thm quyn quyt d!nh thanh I tài san.
1. ThiRing trirc Tinh üy quyêt djnh thanh l di vi các tài san cüa các don vi
di,r toán ngân sách cp di.rói trrc thuc Tinh üy bao gôm:
- Nhà lam vic, cong trInh s1r nghip, nhà & cong vi và tài san khác gn lin
v&i dt thuc tr s& lam vic, co so hot dng si nghip, nhà 0 cOng v có nguyen
giá theo s sách k toán tü 01 tSr dng trO len trên 01 don vj tài san.
- Xe OtO, phiiang tin 4n tãi, tài san là may móc, thit bj và tâi san khác có
nguyen giá trén s sách k toán tr 500 triu dng trO len trên 01 don vi tài san.
2. Chánh Van phOng 1mb üy, Thu tnr&ng các don vj dr toán ngân sách cp
chthi trrc thuc Van phOng Tinh üy quyt djnh thanh 1 tài san cong là may moe,
thit bj và tài san khác (trü nhIthg tài san quy djnh ti khoàn 1 diu nay).
Diu 11. Thm quyn quyt d!nh tiêu hu5 tài san
1. ThuOng trrc Tinh üy quyt djnh tiêu hüy tài san ti các don vj du toán
trrc thuc Van phông Tinh üy có nguyen giã theo s sách k toán tü 500 triu
dng trO len trén 01 dan vj tài san.
2. Chánh Van phông Tinh üy, Thu truOng các don vj dir toán ngân sách cap
duOi truc thuc Van phOng Tinh üy quyt djnh tiêu hOy tài san (trü nhUng tài san
quy djnh ti khoãn 1 diu nay) có nguyen giá trén so sách k toán dithi 500 triu
dng trên 01 don vj tài san thuc phm vi quán 1.
3. Di vOi tài san bj tjch thu phãi tiêu buy theo quy djnh cUa pháp 1ut thI
thrc hin theo các van bàn pháp 1ut chuyên ngành và các van bàn quy djnh có lien
quan.
Diu 12. Thâm quyn quyt djnh xtr 1 tài san trong trtrô'ng h9'p bj mat,
bj hüy hoii.
1. Ban ThuOng vi Tinh üy quyt djnh xO l tài san N mat, bj hüy hoi di
v&i tài san là nhà lam vic, cong trmnh sir nghip, nhà & cong vii và tãi san khác gn
lien vOi dat thuc trii sO lam vic, co sO hoat dng sir nghip, nhà & cOng vii.
2. Thu&ng tr?c Tinh üy quyêt dnh xr I tài san bj mat, bi buy hoi di vOl
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tài san là xe ô to, phumg tin vn tâi khác và các tài san khác có nguyen giá theo
s sách k toán tir 500 triu dng tr& len trén 01 dcm vi tài san cüa Van phông Tinh
üy và các dan v dr toán ngân sách cp duói trirc thuc Van phông Tinhüy.
3. Chánh Van phóng Tinh üy, Thu truâng các dan vj dir toán ngân sách cp
dtrài trrc thuc Van phông Tinh üy quyt djnh xü 1 tài san trong truàng hçip bj
mt, bj hüy hoai cüa don vj mInh duqc giao quãn ly' (tth tài san duçic quy dinh t?i
khoãn 1, khoãn 2 diu nay).
Diu13. Thrn quyn quyt djnh sir dingtài san ti don v sij nghip cüa
Tinh uy vao mtic dich kinh doanh, cho thue, hen doanh, lien ket.
1. Ban Thtthng v Tinh üy quyt djnh phê duyt d an d& vth tài san cong
tai don vj sr nghip tr1rc thuc Van phông Tinh üy là ca sâ hoat dng sr nghip
sau khi có kin bang van bàn cUa Thumg trrc Hi dng nhãn dan tinh.
2. Thii?mg trrc Tinh üy phê duyt d an d& vci tài san cong tai don vi su
nghip cüa Tinh üy là tài san cong khác có nguyen giá tü 500 triu dng trô len
trên 01 dan vj tài san sau khi Co kin bang van bàn cüa Thir&ng trirc Hi dng
nhan dan tinh.
3. Thu triiOng dan vj si,r nghip cüa Tinh üy phê duyt dà an di v&i tài san
cOng (trr tài san duqc quy djnh ti khoân 1, khoán 2 diu nay).
Diu 14. To chüc thirc hiên
1. Quy djnh nay có hiu hic thi hành k tü ngày k. Van phOng Tinh üy, các
don vj dr toán ngân sách cp di.rài thuc Van phàng Tinh üy vâ các don vj có lien
quan chju trách nhim thi hành Quy djnh nay.
2. Qua trInh thuc hin, nêu có vt.róng mac, hoc có vn d mi phát sinh, cac
co quan, don vj phán ánh kjp thii v Ban Thung vi Tinh üy (qua Van phOng
Tinh üy) d sra di, b sung cho phü hcip.
3. Giao Van phOng Tinh üy, lily ban Kiêm tra Tinh üy phi hçp v1i các
quan lien quan theo dOi, kim tra viêc thrc hin Quy djnh nay.
Ncii nhân:
- Van phông TW Dãng (d báo cáo),

T/M BAN THU(NG V1J
I THIJ THIJONG TRLrC

- Các dlc üy viên BTV Tinh üy,
- Ban can sr Dãng UBND tinh,
- Dáng doàn HDND tinh,
- SO Tài chInh,
- Van phông TinE üy,
- Các don vi DTNS cap duOi truc thuôc VPTU
- Ltru Van phông Tinh Uy (TCD).

Diu Kré

