
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1900/STC-QLCS
V/v nghiên cứu và thực hiện
Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công

Bình Thuận, ngày 22 tháng 05 năm 2018

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1879/UBND-TH
ngày 14/5/2018 về việc cập nhật kiến thức mới về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,
theo đó giao Sở Tài chính thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương biết các tài
liệu về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ban,
ngành, địa phương tự nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.
Sở Tài chính thông báo như sau:
1. Danh mục các tài liệu về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (chi tiết theo
Phụ lục đính kèm);
2. Toàn bộ các tài liệu trên được đăng tải tại website của Bộ Tài chính tại địa
chỉ: www.taisancong.vn, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã,
thành phố truy cập vào địa chỉ nêu trên hoặc truy cập vào chuyên mục “Văn bản
QLNN, điều hành” trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Bình Thuận tại địa
chỉ: http:///stc.binhthuan.gov.vn để tải các tài liệu nêu trên, tự nghiên cứu và thực
hiện theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị
các Sở, ban, ngành và địa phương phản ánh cụ thể, kịp thời bằng văn bản để Sở Tài
chính hướng dẫn; báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải
quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền quyết định.
Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố triển khai
thực hiện/.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TCKH các huyện; thị xã, thành phố;
- Phòng QLNS, TC-HCSN; Trung tâm MTSC;
- Văn phòng Sở (triển khai thực hiện);
- Phòng THTK (đăng tải);
- Ban Giám đốc;
Người ký: Sở Tài
- Lưu: VT, QLCS(Trâm).
chính tỉnh Bình Thuận

Email:
stc@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký:
22.05.2018 16:08:54
+07:00
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Nguyễn Văn Phong

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Công văn số 1900/STC-QLCS ngày 22/5/2018
của Sở Tài chính Bình Thuận)
Số
TT

Số hiệu văn bản

Cơ quan
ban hành

Ngày ban
hành

1

15/2017/QH14

Quốc hội

21/6/2016

2

151/2017/NĐ-CP

Chính
phủ

26/12/2017

3

152/2017/NĐ-CP

Chính
phủ

27/12/2017

4

165/2017/NĐ-CP

Chính
phủ

31/12/2017

5

167/2017/NĐ-CP

6

50/2017/QĐ-TTg

Chính
phủ
Thủ
tướng
Chính
phủ

31/12/2017

31/12/2017

7

144/2017/TTBTC

Bộ Tài
chính

29/12/2017

8

43/2018/NĐ-CP

Chính
phủ

12/3/2018

9

44/2018/NĐ-CP

Chính
phủ

13/3/2018

10

45/2018/NĐ-CP

Chính
phủ

13/3/2018

11

46/2018/NĐ-CP

Chính
phủ

14/3/2018

Trích yếu
Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công
Quy định chi tiết một số điều của
Luật Quản lý, sử dụng tài sản
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp
Quy định việc quản lý, sử dụng
tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản
Việt Nam
Quy định việc sắp xếp lại, xử lý
tài sản công
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc
Hướng dẫn một số nội dung của
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
Quy định việc quản lý, sử dụng và
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
hàng hải
Quy định việc quản lý, sử dụng và
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
hàng không
Quy định việc quản lý, sử dụng và
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
giao thông đường thủy nội địa
Quy định việc quản lý, sử dụng và
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
đường sắt quốc gia

2

