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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Điều chuyển tài sản trụ sở làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội
 thị xã Đồng Hới, sang giao cho UBND phường Đồng Mỹ tiếp nhận quản lý
 và sử dụng làm nhà văn hoá của tiểu khu 7



UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH


- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ về việc quản lý tài sản Nhà nước và quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan HCSN;
- Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, UBND thị xã Đồng Hới và UBND phường Đồng Mỹ; tại các tờ trình số 15/VP-UB ngày 17/10/2002 và công văn ngày 14/2/2003, 

QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1: Nay điều chuyển khuôn viên trụ sở làm việc và vật kiến trúc gắnm liền với đất của cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Đồng Hới (tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, thị xã Đồng Hới) do sở Tài chính Vật giá tiếp nhận quản lý, sang giao cho UBND phường Đồng Mỹ tiếp nhận quản lý và sử dụng làm Nhà văn hoá của tiểu khu 7 thuộc phường.
	- Đất: diện tích: 		174m2
	- Nhà: diện tích xây dựng 	250 m2
Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc sở Tài chính - Vật giá chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức đánh giá lại, để chuyển giao trụ sở trên theo đúng chế độ quy định quản lý tài sản công Nhà nước quy định hiện hành.
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Địa chính, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Hới, Chủ tịch UBND phường Đồng Mỹ, tiểu khu 7 và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

	TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
	 CHỦ TỊCH
Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3;	(Đã ký)
- Lưu VT, KTTH.
                                                                                                             Đinh Hữu Cường

