ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 08 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, phân phối và sử dụng các khoản thu
cho thuê cơ sở hạ tầng tại các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 251/TTr-STC
ngày 28 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm
2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức thu, phân phối và sử dụng
các khoản thu cho thuê cơ sở hạ tầng tại các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Lý do: Các căn cứ ban hành và nội dung của Quyết định trên không còn
phù hợp với các quy định hiện hành. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cho thuê tài
sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định
số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Thông tư số
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan,
tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVXNV. Hương
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