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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
tại cơ quan Sở Tư pháp
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;
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 Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của
Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan
nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 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;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ
Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại
cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp
quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về phân cấp
quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa
phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng tài
sản công tại cơ quan Sở Tư pháp.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số
72/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Tư pháp ban hành Nội quy sử
dụng điện tại cơ quan Sở Tư pháp và Quyết định số 44/QĐ-TSP ngày 21 tháng 3
năm 2016 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô tại Sở Tư
pháp.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng chuyên môn
nghiệp vụ thuộc Sở, công chức, người lao động thuộc Khối Văn Phòng Sở và tổ
chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu VP,VT.

GIÁM ĐỐC

Đào Chuẩn
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