
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip  — Tir do — Hanh phüc 

S:53/TTr-UBND Quáng TrI,  ngày4 tháng44 nãm 2020 

TO TRINH 
Be nghj ban hành Ngh quyt phân cp thãm quyên xác Ip 

quyn sr hu'u toàn dan ye tài san và thâm quyn phê duyt phtro'ng 
an xir 1 tài san thrçrc xác 1p quyn s& hüu toàn dan thuc phm vi 

quãn I cüa tinh Quãng Tr 

KInh gi.:ri: HOi dng nhân dan tinh Khóa VU, KS'  hQp thir 19 

Thirc hin quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ngày 
22/6/2015, Nghj djnh so 34/2016/ND-CF ngày 14/5/2016 cUa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy pham 
pháp 1ut; Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh di thão Nghj 
Quyêt phân cap thâm quyên xác Ip quyên sâ hthi toàn dan ye tài san vã thâm 
quyên phê duyt phuong an xr iS' tài san duçc xác 1p quyên si hü'u toàn dan 
thuc phm vi quãn iS' cüa tinh Quãng Trj (gçi tat là Nghj quyêt), cii the nhu sau: 

I. sly CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

1. Co s& pháp IS'  ban hãnh van ban 
- Luat T chrc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 
- Luat  sra di, b sung mt s diu cüa Luat  T chüc ChInh phü và Luat 

tO chirc chInh quyên dja phtxong ngày 22 tháng 11 näm 2019. 

- Luat  Ban hành van bàn quy phim pháp luat ngày 22 tháng 6 näm 2015; 

- Luat  Quàn iS', si:r diing tài san Cong ngày 21 tháng 6 näm 2017; 

- Ngh djnh s 29/2018/ND-CP ngày 5 tháng 3 nãm 2018 cüa ChInh phü 
quy djnh trInh tir, thu tVc  xác 1p quyn si hthi toàn dan ye tài san và xcr IS'  dôi 
vâi tài san di.rçic xác 1p quyên so hcu toàn dan; 

- Thông tis s 5712018/TT-BTC ngãy 5/7/2018 cüa Bô Tài chInh hi.xOng 
dn thirc hin mt so Diêu cüa Nghj djnh so 29/20 1 8/ND-CF ngày 5 tháng 3 närn 
2018 cüa Chinh phU quy djnh trinh tir, thu tiic xáC 1p quyên sO hu toàn dan ye 
tài san và xCr IS'  dôi vOi tài san dIXçYC xác lap  quyên sO huu toàn dan. 

2. Sir cn thit ban hành 

Nghj quyt C11 th hóa quy djnh tti Khoãn 6 Diu 7; Khoãn 1, 2 và 3 Diêu 
19 Nghj djnh s 29/2018/ND-CF ngày 05 tháng 3 näm 2018 cüa ThO tLrOng 
ChInh phü quy djnh "Chz tjch Uy ban nhán dan tinh hoác ngu&i du'crc Hôi dng 
nhân dan cdp tinh phán cñp quylt d/nh ... 

Nghj quy& di.rçyc xây dijng së tao  c sO pháp IS'  d các dip. CáC ngành. &in 
vi lien quan chü dng trong vic xác lap quyn sO hftu toàn dan ye tài san và phê 
duyt phwng an xi:r iS' tài san diicc xác 1p quyn sO hQu toàn dan thuc pham vi 
quãn iS'. 
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Tài san thuc di tuçmg xac 1p quyn sâ hctu toàn dan và phê duyt 
phucxng an xir l có rat nhiu loai va giá trj khác nhau, tInh chAt vii vic cUng 
khác nhau, do do khi dirc phân cAp vic thirc thi cac quy djnh pháp lust duc 
thijc hin nhanh chóng, hiu qua han, tránh vic dn h sa vi vic ch?i xCr l a 
cap có thâm quyên cao nhAt. 

VI vy vic xay dirng Nghj quy&t là hEt src c.n thit. 

II. MUC DiCH, QUAN DIEM 

1. Mic dIch: 

Day là co so pháp l d các SO, ban ngành các cAp, dan vi lien quan có can 
ci dua ra quyt djnh xác 1p quyn sO hUu toãn dan v tài san và phê duyt 
phuo'ng an xCr 1 tài san dtrqc xác 1p quyn sO hthi toàn dan. 

2. Quan dim: 

Vic ban hành van bàn quy ph?m pháp lust  tuân thu các nguyen täc cüa 
Lut ban hành van bàn quy phtm pháp lut. Quy djnh phim vi, thAm quyén phü 
hap vOi các quy djnh ciia các van bàn pháp lut hin hành cO lien quan và tInh 
hInh thirc tA tai  dja phuang. 

III. QUA TR!NH XAY DIXNG NGH! QUYET 

U' ban nhân dan tinh giao SO Tài chInh chü trI, phi hap vOi các SO, ban 
ngành, dan vj lien quan tham muu xay drng Dir thão Nghj quyet phãn cap thârn 
quyn xác 1p quyn sO hüu toàn dan v tài san và thAm quyn phé duyt phuang 
an xcr l' tài san duçic xác 1p quyn sO hcru toàn dan thuc pham vi quãn I cUa 
tinh Quáng Trj. Qua trInh xây dung Du thão Nghj quyt dA trái qua nhung birOc 
sau: 

- Xây drng Du thão Nghj quyt va lAy kin tham gia gop cua cac c 
quan lien quan gm: Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam tinh; Van phOng Tinh 
üy, Hi dng than dan tinh, Doàn Dai biu Qu& hOi  tinh, các SO ban ngành và 
dja phirang lien quan. 

- Dr thão Nghj quyt dã duçic dang tài len trang thông tin din tO cOa tinh 
vã cüa SO Tài chInh d các ca quan, t chfrc, cá nhân tham gia gOp . Dâ duc 
SO Tu pháp thAm djnh. 

III. BO CI1JC VA NQI DUNG CHiNH NGH! QUYET 

Dr thão Nghj quyt phân cAp thAm quyn xác 1p quyên sO hthi toàn dan 
v tài san và phê duyt phuang an xcr 1 tài san dirçic xác 1p quyn sO hu toàn 
dan thuc phm vi quàn 1 cüa tinh Quãng Trj gm 5 Diu, các ni dung ciii th 
nhu sau: 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Diu 2. Di tuçYng áp dung 

Diu 3. Phân cAp thAm quyn xác lap quyn sO hQu toàn dan v tài san 
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Diu 4. Thm quyn phé duyt phuang an xir 1? tâi san dtrcc xác 1p 
quyn sâ hüu toãn dan 

Diu 5. Hiêu lc và trách nhim thi hành. 

Trên day là Ti trInh v vic d nhj ban hành Nghj q%uy& phãn cAp thám 
quyên xác 1p quyên si hQu toãn dan ye tâi san và thâm quyên phé duyt phuong 
an xr l tài san duçyc xác 1p quyên si hu toàn dan thuOc  ph?m vi quãn l cUa 
tinh Quang Trj. 

Uy ban nhân dan tinh trinh Hi dng nhân dan khóa VII, k' h9p thir 19 xem 
xét, thông qua./., 

(Kern theo dir tháo Nghj quylt cza HDND tin/i) 

Noi nhmn: 
-Nhutren; 
- TT/Tinh üy, TT/HDND tinh; 
- Chü tich,  các PCT UBND tnh; 
- Các S: Tài chinh, Tu phap; 
- Lxu: VT, 



1191 BONG NHAN DAN 
TiNH QUANG TR1 

CONG HOA XA HO! CHIlI NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Ty' do — Hnh phüc 

So: /2020/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nãm 2020 

NGH QUYET 
A A A A A - A A Phan cap tham quyen xac I,p quyen sr htru toan dan ye ta san va 

thm quyn phê duyt phtro'ng an xfr 1 tài san du'çrc xác Ip quyn 
sr hü'u toàn dan thuc phim vi quãn I cüa tnh Quãng Tr. 

HQ! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
iu-iO& VII- KY HQP THIIX 19 

Can ci Luát To chzc chInh quyên dja phircing ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can ct' Lut tha ddi, bd sung môt s diu cza Lut To chic ChInh phi và Luát 
tO chtc chInh quyên ä'ia phu'o'ng ngày 22 tháng 11 näm 2019. 

Can ct Luát Ban hành van bàn quyphgm pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nãm 2015, 

Can th Luçt Quán lj, th dyng tài san cOng ngày 21 tháng 6 nàm 2017, 

Can ct Nghj djnh s 29/2018/ND-CP ngày 5 tháng 3 nám 2018 cla GhInh phü 
quy djnh trInh tir, thi tucxác 1p quyên sO' hiru toàn dan ye tài san và xt' l dOi vO'i 
tài san du'crc xác 1p quyén sO' hiru toàn dán, 

C'än cz Thông tu' sd 57/2018/TT-BTC ngày 5 tháng 7 nãm 2018 cia Bc5 tru'áng 
Bç5 Tài chInh hithng dan thrc hiên mót sO Diêu cia Nghf djnh so 29/2018/ND-cP 
ngày 05 tháng 3nãm 2018 ctha ChInhphz quy djnh trinh tu', thi tycxác 1p quyên 
so' hfru toàn dan ye tài san và xü' l dOi vO'i tài san dwcic xác lap quyén sO' hfru toàn 
dOn; 

Xét TO' trinh s /TTr-UBND ngOy ... tháng ... nOm 2020 cza Uy ban nhOn 
dOn tinh ye vic ban hành Nghj quyét phán cOp thOrn quyên xOc 1p quyên sO' hIh 
toOn dOn ye tài sOn và thOrn quyên phê duyt phu'ctng On xa l tài sOn du'o'c xOc 1p 
quyén sO' hIu toàn dOn thuç3c phgrn vi quOn l cia tinh QuOng Trj; báo cáo thOrn 
tra sO...........ngày................cia Ban Kinh tê - NgOn sách,' kiên tháo luán cla 
dai biêu Hç5i dOng nhOn dOn tinh tgi lçj) hQp. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Pham vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh vic phân cp thm quyn xác 1p quyn sâ hUu toàn 
dan dôi vâi nhCrng tãi san thuc phm vi quãn 1' cüa tinh Quãng Trj quy djnh tji 
Khoãn 6 Diêu 7 Nghj djnh 29/2018/ND-CP ngãy 5 tháng 3 nãrn 2018 cüa ChInh 
phi.i quy djnh trinh tr, thu tue xác 1p quyn sâ hcru toàn dan ye tài san và xcr 1' dôi 
vOi tài san duçc xác ltp quyên si h&u toàn dan. 
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Quy djnh thm quyn phê duyt phsang an xir 1 tài san dugc xác 1p quyn sâ 
hü'u toàn dan quy djnh tai  Diem c Khoãn 1; Diem c Khoãn 2; Diem c Khoán 3 Diêu 
19 Nghi djnh so 29/2018/ND-CP ngày 5 tháng 3 nàm 2018 cüa ChInh phü quy dfrih 
trInh tir, thu tVc  xac 1p quyên sà hCu toãn dan ye tài san và xtr ! dôi vi tài san 
du'çyc xác 1p quyên sy h&u toàn dan. 

Diu 2. Dôi tu'yng áp dyng 

1. Co quan nhà nuOc, ngix?i có thm quyn quyt djnh xác 1p quyên sâ hQu 
toàn dan ye tâi san. 

2. Co quan, to chi:rc, don vj thrçc giao nhim vij quãn l, xr 1 tài san du?c XáC 
1p quyên sâ hü'u toàn dan. 

3. Các t chirc, Ca nhân khác lien quan. 

A A A A - ' A A. Theu 3. Phan cap tham quyen xac Ip quyen so' hiru toan dan ye tai san 

1. Chu tjch U ban nhân dan tinh quyt djnh xác 1p quyn s hUu toân dan v 
tài san dôi v&i: 

a) Tài san bj chôn, giu, bj vüi 1p, chIm dim; bt dng san vO chü; bat dng san 
không có ngui thüa kê; tài san bj dánh roi, bO quên là Di tIch ljch scr - van hóa; tái 
san cüa các v11 vic xü l quy djnh t?i  Khoàn nay bao gOm cà bat dng san hotc di 
tIch ljch sCr - van hóa và dng san. 

b) Tài san do t chirc, cá nhân chuyn giao quyn so hru cho Nhà nuOc Vit 
Nam (trr tài san dc bit, tài san chuyên dung thuc linh vrc quôc phông, an ninh 
di.rgc quy djnh tài Khoãn 2 và Khoãn 3 Diu 7 Nghj djnh sO 29/2018/ND-CP ngãy 
5 tháng 3 nãm 2018 cüa ChInhphU quy djnh trinh tir, thu tiic xác 1p quyen sO hru 
toàn dan ye tài san và xcr l' dOi vOi tãi san duqc xác 1p quyên sO hcru toàn dan) 
gôm: 

Tài san chuyn giao v dla  phuong nhung không xác djnh cii th co' quan, 
to chrc, don vj tiêp nh.n, quàn l sO diing. 

Tài san chuyn giao dã xác djnh ciii th co quan, th chOc, don vj ducic tiêp nhn, 
quân 1 sO diing là bat dng san, xe 0 tO các 1oi, tài san khác Co giá trj tO 500 triu 
dông trO ienli don vj tài san. 

c) Tài san cüa qu9 xã hi, tài san cua qu tO thin do ChO tjch U' ban nhân dan 
cap tinh quyêt djnh giài the. 

d) Tài san do doanh nghip có vn du tu nuOc ngoài chuyn giao không bi 
hoàn cho Nhà nuOc Vit Nam theo cam ket sau khi ket thüc thOi hn hot dng. 

d) Tài san chuyn giao cho Nhà nuOc Vit Nam theo hqp dông dr an dôi tác 
cOng tu dôi vOi truOng hçp co quan k2 hçip dOng dir an thuc cap tinh quãn 12. 

2. Thu truOng các SO, Ban ngành cp tinh quyt djnh xác 1p quyên sO hru toàn 
dan ye tài san dôi vOi tài san do to chOc, cã nhân chuyën giao quyên sO hthi cho 
Nhà nuOc Vit Nam giaocho co quan, to chOc, don vj thuc phm vi quán 1' (trO 
các tài san quy djnh ti diem b Khoãn 1 Dieu nay). 



3 

3. Chü tjch U' ban nhân dan huyên, thj xA, thành ph ngoài quyt djnh xác l.p 
quyên s& hQu toàn dan dôi vói tài san quy djnh ti Khoàn 7 Diêu 7 Nghj djnh 
29/201 8/ND-CP ngày 5 tháng 3 närn 2018 cüa ChInh phü quy djnh trinh tir, thu tVc 
xác 1p quyên sâ hthi toàn dan ye tài san và xt l' dôi vói tài san duçc xác 1p 
quyên sO hCru toàn dan; xác 1p quyên sO hihi toàn dan ye tài san ctôi vOi: 

a) Tài san do t chüc, cánhân chuyn giao quyn sO hüu cho Nhà nuc Vit 
Nam giao cho các co quan, to chOc, don vi thuc phm vi quãn 1', duc tiêp nhn 
tài san dê sr diing ma không thuc tài san quy djnh tai  Diem a, Diem b Khoân 1 
Diêu nay; 

b) Tài san cüa qu5 xã hi, tài san cüa qu tir thin do Chü tjch U ban nhân dan 
huyn, thj xä, thãnh phô quyêt djnh giâi the theo üy quyên; 

c) Tài san chuyn giao cho Nhà nuOc Vit Nam theo hçip dng dir an di tác 
cOng tu dôi vOi truOng hçip Co quan k hçp dông dir an thuc cap huyn quán l. 

Diu 4. Thâm quyn phê duyt phtnrng an xir I' tài san thrçrc xác 1p quyn 
s& hü'u toàn dan 

1. Di vOi tài san là tang 4t, phi.rong tin vi phm hành chInh 

a) Chü tjch U' ban nhân dan tinh quyt djnh phê duyt phuong an xCr 1 dôi vOi: 

Tài san là nhâ, dat, xe 0 to các loai và tài san khác có giá trj tir 500 triu 
dông trO lénll don vj tài san do co quan, nguOi có thâm quyên thuc tinh quyêt 
djnh tjch thu. 

Diu chuyn tài san giüa các co quan, t chirc, don vj thuc phm vi quàn l 
(tth tài san diêu chuyên quy djnh ti diem b và c Khoàn 1 Diêu nay). 

b) Thu truOng các SO, Ban, ngành Cap tinh quyt dlnh  phê duyt phuong an xO 
1 dôi vOi: 

Tài san thuc thm quyn quyt djnh tjCh thu cüa Chü tjch U' ban nhân dan tinh 
(tr1r tài san quy djnh t?i  Diem a Khoân 1 Diêu nay) do co quan, nguOi có thâm 
quyen thuc phm vi quãn l cüa co quan, don vj mlnh trInh tjCh thu. 

Tài san cOn li do Ca quan, ngu&i Co thm quyn thuc phm vi quân l Cüa CO 
quan, don vj mInh quyêt djnh tjch thu (trr tài san quy djnh ti Diem a Khoân 1 
Dieu nay). 

Diu chuyên tài san trong phm yi ni b giCta CáC Co quan, t chO, don vj 
thuc phm vi quàn l. 

C) Chü tjch UST ban nhân dan huyn, thj xA, thành ph quy& djnh phê duyt 
phuong an xü l dOi vOi: 

Tài san thuc thm quyn quyt djnh tjch thu cüa Chü tjch U' ban nhân dan tinh 
(trOtài san quy djnh ti Diem a Khoàn 1 Dieu nay) do co quan, nguOi có thâm 
quyên thuc pham vi quàn 1 cüa cap huyn trInh tjch thu. 

Tài san do co quan, nguOi CO thm quyn thuc cp huyn quyt djnh tjch thu 
(trtr tài san quy djnh tai  Diem a Khoãn 1 Diêu nay). 
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Diu chuyn tài sángiüa các ca quan, t chirc dan vj c.phuyn; giüa các Co 
quan, to chrc, dan vi cap huyn vi cap xâ; giüa cap xã vi cap xã thuc phm vi 
quân l. 

d) Di vO tang vt vi phm hãnh chInh là hang hóa, 4t phm d bj hu hông 
phân cap cho dan vi chü tn quãn l tài san phé duyt phuong an xtr l và tO chtrc 
thirc hin theo quy djnh. 

2. Di vOi tài san là vt chüng vu an, tài san cüa ngi.thi bj kt an tjch thu: 

a) Di vi tài san là vt chüng vi an, tai san cüa ngithi bj kt an tjch thu dã có 
quyêt djnh thi,hành an cüa co quan có thãm quyên (trü tài san là vt có giá tr ljch 
sCr, van hóa, cô 4t, bão vt quôc gia): 

Chü tjch U ban nhân dan tinh phê duyt ph.rang an xCr l di vi tài san do co 
quan thi hành an cap tinh, ca quan thi hành an cap quân khu chuyên giao; tài san do 
ca quan thi hành an cap huyn chuyn giao là nhà, dat, xc ô tO các l°ai và tài san 
khác có giá trj ttr 500 triu dOng trâ lên!01 dun vj tài san. 

Chü tjch U' ban nhân dan huyn, thj xâ, thành ph phé duyt phuang an xü l 
dôi vOl tài san do co quan thi hành an cap huyn chuyên giao (tri'x tài san là nhà, dat, 
xe o tO các loi và tài san khác có giá trj tr 500 triu dông trO lênl0l dun vi tài san). 

b) Di vOi tài san là 4t chrng vi an do Co quan diu tra, Vin Kim sátnhân 
dan ra quyét djnh tjch thu (tth tài san là vat có giá trj ljch sir, giá trj van hóa, cô vt, 
bão 4t quOc gia): 

Chü tjch U' ban nhân dan tinh quyt djnh phê duyt phuang an xü l tài san do 
Ca quan diu tra, Vin Kiêm sat nhân dan cp tinh ra quyêt djnh tjch thu; tài san do 
Co quan thi hành an cap huyn chuyên giao là nhà, dat, xc ô to các lOai và tài san 
khác có giá trj tl'r 500 triu dông trO lên101 dun vj tài san. 

Chü tjch U' ban nhân dan huyn, thj xâ, thành ph quyt djnh phê duyt 
phuong an xcr l tài san do Co quan diéu tra, Vin Kiêm sat nhân dan cap huyn ra 
quyêt djnh tjch thu (trr tài san ia nhà, dat, xc ô to các loi và tài san khác có giá trj 
tr 500 triu dOng trO lênl0l don vj tài san). 

3. Di v&i tài san là bt dng san vO chü, tài san không xác djnh duc chü sO 
hQu, tãi san bi dánh roi, bi bO quên, tài san bj chôn, giâu, bj vüi lap, chIm dam dixgc 
tIm thây, di san không có ngiIi thira kê. 

a) Chü tjch U ban nhân dan tinh phê duyt phuang an xü l di vOi tài san là 
nhã và dat, xc ô tO các loai và tài san khác có giá trj tir 500 tniu dOng trO lênl0l 
dun vj tãi san. 

b) ChÜ tjch US'  ban nhân dan huyn, thj xä, thành pM phé duyt phuong an xO 
1 dôi vOi các tài san khOng thuc quy djnh ti diem a Khoãn nay. 

Diêu 5. Giao U5' ban nhân dan tinh t chOc trin khai thirc hin; ThuOng trrc 
Hi dông nhãn dan, các Ban Hi dông nhân dan và di biêu Hi dông nhân dan tinh 
giám sat thrc hin Nghj quyêt nay. 



Nghj quyt nay dã duoc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj khóa VII - KS' h9p 
thü 16 thông qua ngày . . .1.. ./2020 và có hiu 1irc tr ngày . . ../. . ./2020. 

Noin/iân: CHU T!CH 
-NhtxDiu5; 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Vu pháp ché - B Tãi chInh; 
- Ciic KTVBQPPL- B Ti.x pháp; 
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các Si: TàichInh,Tu pháp, KBNN, Cic 
thuê, Cuc Thông kê tinh; 
- TT.HDND, UBND cap huyn; 
- Van phOng: HDND, UBND tinh; 
- Báo TV, Dài PT-TH tinh; 
- Trung tam TH - CB tinh; 
-Liru:VT,TH. 

Nguyn Bang Quang 
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