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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STC-QLG&CS 

V/v xử lý đối với tài sản công của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

thực hiện sáp nhập  

Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 6911/BTC-QLCS ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính về 

việc xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Để việc quản lý, xử lý đối với trụ sở làm việc, các tài sản khác của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đơn vị trực 

thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh được thực hiện kịp thời, Sở Tài chính đề nghị các Sở, 

ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ 

quan có liên quan nghiên cứu quy định tại Điều 41, Điều 42, Điều 43 Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành (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; Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; ....) để lập phương án xử 

lý phù hợp với quy định và tổ chức xử lý tài sản dôi dư đảm bảo công khai, minh 

bạch, đúng pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước. 

Sở Tài chính thông tin đến quý cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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