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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TfNH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

SoAJ3  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày tháng 6 nám 2022 

T TRINH 
V/v D nghj diu chuyn tài san cong 

KInh gi:ri: Hi dông nhân dan tinh Quàng Tn 
Khóa VIII - kS'  h9p thir 10 

Hiên nay, Sâ Giao thông vn tãi dang quãn l và dirng ten quyén sü diing dt 
k hiu AO 069723 tai  Km3 di.thng Din Biên Phü, thành phô Dông Ha vó'i din 
tIch là: 42.342,1 m2, nguyen giá theo so sách ké toán là: 78.508.578.800 dông. Din 
tIch dat nay do 02 dcm vi sir nghip cong lap trirc thuc S Giao thông vn tái là 
Tnthng Trung cap nghê Giao thông vn tái và Trung tam Dào tao  và sat hach  lái xe 
sir ding dê phic vii cong tac giâng day. 

D cong tác quàn 1 tài san dam bâo theo dung quy djnh cüa Lut quãn l, 
sir d%ing tài san công, Nghj djnh so 167/2021/ND-CP ngày 31/12/2017 cüa 
ChInh phü quy djnh vic sap xêp li, xü 1 tài san công, Ngh djnh so 
67/2021 /ND-CP ngày 15/7/2021 cüa ChInh phü sàa dôi, bô sung mt so diêu 
cüa Nghj djnh so 167/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh 
vic sap xêp lai,  xü l tài san cOng. 

Can cü Nghj quy& s 31/201 8/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa HDND 
tinh ye phân cap quãn l tài san cong trên dja bàn tinh Quãng Trj, Nghj quyêt so 

100/2021/NQ-HDND ngày 16/7/202 1 süa dôi, bô sung mt sO diêu cüa quy djnh 
phãn cap quán l tài san cong trên dja bàn tinh Quàng Tn ban hành kern theo Nghj 
quyêt so 31/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa I-LDND tinh Quãng Trj, UBND 
tinh kInh trIrih Hi dông nhân dan tinh diêu chuyên Ca sâ dat trên cüa Sâ Giao 
thông vn tâi cho 02 dan vj sir nghip cong 1p là Tnthng Trung cap nghê Giao 
thông vn tái và Trung tam Dào tao  và sat hach  lái xe quãn 1, sir diing phiic vii 
cOng tác giâng day, ci the: 

1. Tnr?mg Trung cp ngh Giao thông vn tâi: 
- Din tIch: 15.807,6 m2, nguyen giá s sách: 3 1.270.229.300 dng 
2. Trung tam Dào tao  và sat hach  lái Xe: 
- Din tIch: 26.534,5 m2, nguyen giá s sách: 47.23 8.349.500 dông 

KInh trinh Hi dng nhân dan tinh xem xét, phê chun./W 

TM. U'( BAN NHAN DAN 
No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch, các PCT; 
- S& Tài chInh; 
- Chánh VP; 
- Luu: VT, TCTM. 
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