
   ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:112/2006/QĐ-UBND                         Đà Nẵng, ngày 27  tháng  12  năm 2006 
       

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều 4 Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung 

tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 
về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 
công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh 
nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết 
định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố Đà 
Nẵng) như sau:

“Điều 4. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của 
Chính phủ về bán đấu giá tài sản.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.        
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài 
sản thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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