UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 709 /CV – TCKH

Yên Định, ngày 11 tháng 7 năm 2022

V/v niêm yết bán thanh lý tài sản
là vật liệu, vật tư thu hồi từ việc
phá dỡ một số hạng mục cơ quan
UBND huyện.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Thời báo Tài chính Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng
tài sản công;
Căn cứ Thông tư 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 Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của
Chủ tịch UBND huyện Yên Định về việc thanh lý tài sản công là thanh lý tài sản
công là một số hạng mục công trình cơ quan UBND huyện;
Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Yên Định về việc phê duyệt giá bán thanh lý tài sản là vật tư, vật liệu
thu hồi sau phá dỡ một số hạng mục cơ quan UBND huyện;
Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Yên Định đề nghị Thời báo Tài chính
Việt Nam niêm yết thông báo bán tài sản của UBND huyện Yên Định trên cổng
thông tin dữ liệu quốc gia về tài sản công (có thông báo gửi kèm).
Kính mong quý cơ quan phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCKH.
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