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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH HOÀ BÌNH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 Số:   25/2020/QĐ-UBND 

 
 Hoà Bình, ngày  21  tháng 12  năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý  
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 
 

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

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 521/TTr-STC-

QLG&CS ngày  09/12/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Kiện toàn ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở 

hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Ban chỉ đạo 167 của 

tỉnh Hoà Bình), như sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 
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2. Các Phó trưởng ban:  

- Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, Phó trưởng ban thường trực; 

- Ông Quách Cao Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó trưởng ban; 

3. Các Thành viên: 

- Ông Phạm Anh Quý, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Hoàng Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Phạm Văn Phong, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 167 của tỉnh Hoà 

Bình: 

 1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở 

hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và 

Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính;  

- Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức nhà nước thuộc 

dự toán ngân sách địa phương; công ty nhà nước trực thuộc tỉnh; tổ chức kinh tế 

phải di dời theo Quyết định của cấp có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 

- Thống nhất phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
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Phương án sắp xếp, cụ thể: Giữ lại tiếp tục sử dụng; thu hồi; điều chuyển; bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; 

chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng;  sử dụng 

nhà đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức 

Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; 

- Thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất 

thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

2. Ban chỉ đạo 167 của tỉnh được thành lập Tổ chuyên viên giúp việc ban chỉ 

đạo gồm các chuyên viên của các phòng, ban chuyên môn liên quan thuộc các cơ 

quan tham gia Ban chỉ đạo.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2786/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tinh Hoà Bình về việc kiện 

toàn Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục 

thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Ông, Bà có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

  CHỦ TỊCH 
  

  Bùi Văn Khánh 
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