
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG PĂC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND Krông Păc, ngày       tháng        năm 2021 
     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về giá khởi điểm bán thanh lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước là 03 phòng 

làm việc trường TH Cù Chính Lan, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công, ngày 21/6/2017 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Lăk về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Đăk Lăk; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 

81/TTr-TCKH, ngày 16/8/2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Giá khởi điểm để bán thanh lý vật liệu thu hồi từ thanh lý tài sản 

thuộc sở hữu Nhà nước là 03 phòng làm việc trường TH Cù Chính Lan, xã Ea 

Yông, huyện Krông Pắc số tiền 4.310.000 đồng (Bố triệu ba trăm mười ngàn 

đồng), có phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Giao cho trường TH Cù Chính Lan, xã Ea Yông thực hiện việc 

bán thanh lý tài sản theo đúng quy định hiện hành. Số tiền thu được từ việc 

thanh lý tài sản sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc bán thanh lý tài sản 

nhà nước còn lại nộp ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính 

- Kế hoạch, Hiệu trưởng trường TH Cù Chính Lan và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Xuân Diệu 
 


