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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 

của Bảo tàng tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 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 đề nghị của Giám đốc Bảo tàng tỉnh tại Tờ trình số 197/TTr-BTT  

ngày 27 tháng 5 năm 2021 (kèm theo Đề án số 195/ĐA-BTT  ngày 27 tháng 5 

năm 2021). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 

của Bảo tàng tỉnh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) với một số nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê: 

a) Cho thuê mặt bằng căn tin, quầy giải khát (tại trụ sở chính số 04 Bà 

Triệu, thành phố Phan Thiết): 

- Tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê: Khuôn viên đất với tổng 

diện tích là 300 m2. 

- Hình thức sử dụng tài sản: Cho thuê theo hình thức đấu giá. 

- Thời gian thực hiện: 05 năm, kể từ ngày Đề án này được phê duyệt. 

- Giá khởi điểm đấu giá: 72.000.000 đồng/01 năm, tương đương 

360.000.000 đồng/05 năm. 



b) Cho thuê các Quầy hàng lưu niệm - ki ốt (tại Ban quản lý di tích tháp 

Pô-Sah-Inư): 

- Tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê: 05 ki-ốt với diện tích 

27,04 m2/Ki ốt; tổng diện tích cho thuê là 135,2 m2. 

- Hình thức sử dụng tài sản: Cho thuê theo hình thức đấu giá. 

- Thời gian thực hiện: 05 năm, sau khi các ki-ốt được bàn giao, đưa vào 

sử dụng. 

- Giá khởi điểm đấu giá: 12.000.000 đồng/01 năm/ki ốt, tương đương 

60.000.000 đồng/05 năm/ki ốt. 

Điều 2. 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, 

hướng dẫn Bảo tàng tỉnh thực hiện theo đúng quy định. 

2. Bảo tàng tỉnh có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công và số tiền thu được từ việc 

sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo đúng quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài chính, các quy định pháp luật có liên quan và thực hiện các nội 

dung khác liên quan đến việc cho thuê được phê duyệt tại Quyết định này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê 

duyệt. 

c) Khẩn trương triển khai nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng các 

Ki ốt theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng tỉnh và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 4;        

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa);  

- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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