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QUYẾT ĐỊNH
Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp

 sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Theo Tờ trình số 289/TTr-STC ngày 25 tháng10 năm 2018 của Sở Tài chính về 

việc Quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục 
đích kinh doanh, cho thuê và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn 
số3564/STP- XDKTVB ngày 23 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 3931/STP- 
XDKTVB ngày 14 tháng 11 năm 2018; trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND 
thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng
           Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn trong 
trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (không bao gồm các 
đơn vị sự nghiệp của Đảng)
   
      Điều 2. Giá trị tài sản lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê
            Tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là 
tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 
01 loại tài sản).

      Điều 3. Tổ chức thực hiện 
             Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thực 
hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai, 
thực hiện Quyết định này



                                                                                                                                                                                          2

      Điều 4. Hiệu lực thi hành
          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2019
      Điều 5.  Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyệnvà các cơ quan 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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