
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 

 

Số: 11/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN. 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ  Luật quản lý và sử dụng tài sản công số15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 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 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ nghị quyết số 15/2018/NQ -HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính-kế toán, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng tài sản 

công” của UBND xã Vũ Muộn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Các nội dung khác về quản lý, sử dụng tài sản công không được quy định tại Quy 

chế này thì sẽ thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Bộ phận quản lý tài sản, bộ phận kế toán, các bộ phận chuyên môn khác và 

cá nhân có liên quan của UBND xã Vũ Muộn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./ 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3; 

- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Các ban ngành, Đoàn thể; 

Gửi bản giấy: 

- Như Điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VP, KT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Đinh Như Hiếu 
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