
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số: 699/STC-QLG&CS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 13 tháng 3 năm 2020. 

V/v góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 

50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 

 Kính gửi:    

  - UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

  - Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

  - Trung tâm Tin học tỉnh. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 262/UBND-NC 

ngày 20/01/2020 về việc phân công xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020 và đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 – 2018. 

Sở Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết 

định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

Lý do cần thiết bãi bỏ văn bản như sau: 

1. Các căn cứ để ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 

50/2014/QĐ-UBND nêu trên) đã hết hiệu lực thi hành hoặc đã được thay thế bởi 

văn bản quy phạm pháp luật khác, cụ thể: 

-  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003 hết hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2016 (Quy định tại Điều 141 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015). 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2018 (Quy định tại Điều 133 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017). 

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ bị bãi bõ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 137 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

- Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ được thay thế 

bởi Nghị định số 29/2018/NĐ-CP (Quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 

29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-50-2014-QD-UBND-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-tinh-Quang-Tri-263388.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-50-2014-QD-UBND-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-tinh-Quang-Tri-263388.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-50-2014-QD-UBND-phan-cap-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-tinh-Quang-Tri-263388.aspx
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- Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh 

Quảng được thay thế bởi Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của 

HĐND tỉnh Quảng Trị và tại Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

đã ban hành, quy định chi tiết quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị nên không cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định 

số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tài chính kính 

đề nghị UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã và thành phố tham gia góp ý về dự thảo quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đề nghị Trung tâm tin học tỉnh 

đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý 

kiến tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan (Dự thảo Quyết định 

bãi bỏ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến dự thảo Quyết định đề nghị gửi về Sở Tài chính 

trước ngày 28/3/2020; Hết thời hạn trên, Sở Tài chính không nhận được ý kiến 

tham gia thì xem như quý cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo 

Quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo);    
- GĐ, Phó GĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (Đăng Website); 

- Lưu: VT, QLG&CS(Hải) (02 bản). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh 
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