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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản: 
 Nhà trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ (cũ)  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN     

 

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; Hướng dẫn 
số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 
dung của Nghị định 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 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số    
14/TTr-TCKH ngày 05/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản nhà trạm y tế thị trấn Đồng 
Mỏ (cũ), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hoàng Lê Phương, Phó Trưởng Phòng Tài chính - KH huyện - 
Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Linh Văn Phúc, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Phó Chủ 
tịch Hội đồng; 

3. Ông Hoàng Đình Hiệp, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện -  Phó Chủ tịch Hội đồng; 

4. Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế huyện – Thành viên; 



5. Bà Hà Thủy Chung, Phó phòng kế toán Trung tâm y tế huyện - 
Thành viên; 

6. Ông Mã Vĩnh Thuận, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - 
Thành viên; 

7. Ông Lê Duy Anh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - 
Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Văn Toán, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - 
Thành viên; 

Điều 2. Hội đồng xác định giá trị tài sản có nhiệm vụ kiểm kê, xác định 
đầy đủ, chính xác giá trị theo hiện trạng tài sản theo quy định. 

Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 
tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 
chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường. Thủ trưởng các 
cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 
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