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S: /2019/QD-UBND Gia Lai, ngày Q tháng g nám 2019 

QUYET D!NH 
A A A 9 9 A A Phan cap tham quyen quyet dnh xtr ly tai san trang b! khi ket thuc nhiçm 

vii khoa hçc vã cong ngh sfr dung vn nhà nu*c thuc phm 
vi quãn I cüa tinh Gia Lai 

UY BAN NHAN DAN T!NH GIA LAI 

Can thLuát T ch&c chInh quyn djaphwong nám 2015; 
Can thLut Ban hành van ban quyphgmpháp luát näm 2015; 
C'ãn th Nghj djnh so 70/2018/ND-CP ngày 15 tháng 5 nám 2018 cza 

ChInh phz quy djnh viêc quán lj, str dyng tài san du-crc hInh thành thông qua 
vic triên khai thtc hién nhim vy khoa hQc và cOng ngh th dyng vOn nhà 
nirác; 

Theo d nghj cüa Giám dc Sà Tài chInh tai Ta trInh s 22Q/lTr-STC 
ngày 07 tháng 6 nám 2019; COng van sO 1607/STc-QLGC'S ngày 04 tháng 7 
nám 2019. 

QUYET DJNH: 

.A • .A .. . A. Dieu 1. Phirn vi dieu chinh va doi tuçrng ap diing 
1. Phm vi diêu chinh 
Quyt djnh nay quy djnh phãn cp thm quyn quyt djnh xir 1 tài san 

trang bj khi kêt thiic nhim v11 khoa hçc và cong ngh sCr ding von nhà rnxóc 
thuOc phtm vi quán 1 cüa tinh Gia Lai. 

2.Dôitisçingápdiing 
a) Ca quan thirc hin chüc nãng quãn I nhà nuic ye khoa hçc và cong 

ngh. 
b) Ca quan drçic giao quân 1 nhim vi khoa hçc và cong ngh. 
c) D?i  din chü sà hüu nhâ nuâc dOi vói tài san là kêt qua cüa vic thrc 

hin nhim viii khoa hçc và cong ngh theo quy djnh ti Lut khoa h9c Va Cong 
ngh. 

d) To chirc, cá nhân chü tn thirc hin nhim vt khoa hçc và cong ngh. 
d) To chirc, cá nhân th hu&ng kêt qua cüa vic thirc hin thim vi1 khoa 

h9c và cong ngh. 
e) To chi'rc, cá nhân khác Co lien quan den qua trInh quãn 1, sr dicing tài 

san &rçcc hInh thành thông qua vic triên khai thirc hin nhim v11 khoa h9c Va 

cong ngh. 
Diu 2. Thim quyn quyt dnh giao tài san cho to chiIc cliü trI quy 

dnh ti dim a khoãn 1 Diu 7 Ngh dlnh  s 7012018/ND-CP 

'V 



1. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyt djnh giao tài san là: Nhà, dt và 
tài san khac gn liM vri dt; xe ô to, tàu, thuyên, xuông và các phuang tin vn 
chuyn khác có dng cci (tri'r xe mô to, xe gän may). 

2. Thu truàng các si, ban ngành; Chü tjch Uy ban nhãn dan các huyn, 
thj xã, thành ph quyt djnh giao tài san dôi vth nhim vi khoa h9c và cOng 
ngh thuOc phm vi quãn l cüa các sâ, ban ngành, Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xà, thành phô, trü tru&ng hçp quy djnh ti khoãn 1 Diêu nay. 

Diu 3. Thâm quyn quyt dlnh  ban tài san trirc tip cho to chfrc, cá 
nhân chü trI quy djnh tii khoãn 2 Diêu 7 Nghj djnh s 70120181ND-CP 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh ban tài san là: Nba, dat và 
tài san khác gn lin v&i d.t; xe ô to, tàu, thuyên, xuông và các phi.rang tin vn 
chuyn khác có dng ca (trr xc mô tO, xe gàn may). 

2. Thu tru&ng các s&, ban ngành; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xä, thành phô quyêt djnh ban tài san dôi vâi nhim vi khoa hçc và cOng 
ngh thuc phm vi quãn l' cüa các s&, ban ngành, Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xã, thành phO, tth tnthng hçip quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay. 

Diu 4. Thim quyn quyt djnh diu chuyên tài san cho CáC co' quan, 
to chfrc, don vi thuôc pham vi quãn 1 cüa tinh quy dinh tai diem a khoãn 

.A . . A 4 Dieu 7 Ngh d1nh so 70/20181N0-CP 
1. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt dlnh  diêu chuyên tài san là: Nhã, 

dat và tài san khác gän lien vth dat; xc ô tO, tàu, thuyên, xuông và các phuang 
tiên 4n chuyên khác có dng cci (trir xc mô to, xc gän may). 

2. Thu tnr&ng cac sä, ban ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thi x, thành phô quyêt djnh diêu chuyên tài san dôi vOi nhim vii khoa hçc và 
cong ngh thuc phm vi quàn l' cüa các s&, ban ngành, Uy ban nhân dan các 
huyn, thj xâ, thành phô trong phrn vi ni b cüa s&, ngành và dja phi.rcrng, tri'r 
tming hcip quy djnh t?i  khoàn 1 Diêu nay. 

Diti 5. Thâm quyn quyt djnh ban, thanh 15', tiêu hüy tài san quy 
djnh ti các diem b, c, và d khoãn 4 Diu 7 Nghj djnh s 70/2018/ND-CP 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: 
a) Quyêt djnh ban, thanh 15', tiêu hüy tài san là: Xc ô tO, tàu, thuyên, 

xuOng va các pFnro'ng tin 4n chuyên khác có dng co (tth xc mô tO, xc gàn 
may). 

b) Quyt djnh ban, thanh 15' tài san là: Nhà, dat và tài san khác gän lien 
vâi dat. 

c) Quyêt djnh tiêu hüy tài san là nba. 
2. Thu trll&ng cac s&, ban ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 

th xã, thành phO quyêt djnh ban, thanh 15', tiêu hüy tài san dôi vâi nhim vii 
khoa hçc và cong ngh thuc phm vi quãn 15' cua các sâ, ban ngãnh, Üy ban 
nhãndân các huyn, thj xä, thành phO, trir trtthng hqp quy djnh ti dim a, diem 
b, diem c khoán 1 Diêu nay. 

Diu 6. Hiu hyc thi hành 
Quyet djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngàyh.thángi..nam 2019. 
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LL 

Diêu 7. Trách nhirn tlii hành 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giárn dôc Si Tài chInh; Giám 

doc S& Khoa h9c và Cong ngh; Chi tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj x, 
thành phô; Thu tru&ng các ca quan, dcin vj và các to chrc, Ca nhân có lien quan 
chju trách ithim thi hành quyCt djnh này./. 

I 

Noi 111101:: 
-NhuDiêu7; 

Cije Ki&n tra van bàn - BO Ttr pháp; 
- B Tài chInli; 
- B Khoa hQc va Cong ngh; 
- TT Tinh üy, Ti' iIDND, 

UBMTTQVN tinli; 
- D/c Chü tjch UBND tinh; 
- Các d/c PCT UBND tinh; 
- VAn phOng: TU, HDND, UBND tinh; 
- Cãc PCVP UBND tinh; 
- BAo Gia Lai, Dài P11'I-I tinh; 
- Website UBND tinh; 
- LLTU VT, KTFH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vö NgQc Thành 
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