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TỜ TRÌNH 

Điều chuyển tài sản công gửi tại doanh nghiệp là nhà đá rửa 02 tầng 

trên khu đất thu hồi Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại phố 

Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan cho UBND xã Văn An, 

huyện Văn Quan, quản lý, sử dụng 

  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 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 29/12/2017 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn 

một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương Mại Lạng Sơn, giao cho UBND huyện Văn Quan 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý theo quy định; 

Căn cứ Thông báo số 281/TB-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết 

luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 17/7/2017); Công văn số 

1027/VP-KTTH ngày 30/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị điều 

chuyển tài sản của UBND huyện Văn Quan; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện Văn Quan 

về việc đề nghị điều chuyển tài sản nhà đá rửa 02 tầng trên khu đất thu hồi của Công ty cổ 

phần Thương mại Lạng Sơn tại phố Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn; Công văn số 54/CV-CTCPTM ngày 12/3/2018 của Công ty cổ phần Thương mại 

Lạng Sơn về việc đồng ý thực hiện bàn giao tài sản nhà đá rửa 02 tầng tại phố Điềm he, xã 

Văn An, huyện Văn Quan; Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

điều chuyển tài sản công là nhà đá rửa 02 tầng trên khu đất thu hồi Công ty cổ phần thương 

mại Lạng Sơn tại phố Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan cho UBND xã Văn An, 

huyện Văn Quan, quản lý, sử dụng, cụ thể như sau: 

1. Điều chuyển tài sản 

- Nhà đá rửa 02 tầng 

- Diện tích xây dựng: 356,4m
2
 (trong đó Diện tích sàn tầng 1 là 346,8m

2
; Sảnh tầng 1 rộng 

9,6m
2
). 

- Loại nhà cấp III, nhà sàn BTCT; 

- Tổng diện tích sàn: 754,2m
2
 

- Thời gian đưa vào sử dụng: 27 năm (1990 - 2016) 

- Giá trị còn lại: Tính toán theo đơn giá tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 

26/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ 

lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài 

sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Tên công trình 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Đơn giá 

(đồng/m
2
sàn) 

Điều 

chỉnh 

hệ số 

Huyện 

Điều 

chỉnh 

hệ số 

KV2 

Tỷ lệ % 

chất 

lượng còn 

lại 

Giá trị còn lại 

(VNĐ) 



1 2 3 4 5 6 7=2x3x4x5x6 

Nhà sàn BTCT 754,2 3.918.720 0,95 1,05 25%       737.027.469 

Tổng cộng (Làm tròn)                 737.027.000 

(Bảy trăm ba mươi bảy triệu không trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn) 

2. Giao trách nhiệm thực hiện 

- Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn có trách nhiệm bàn giao tài sản cho UBND xã 

Văn An quản lý, sử dụng. 

- UBND xã Văn An có trách nhiệm tiếp nhận quản lý, sử dụng và hạch toán tăng giá trị tài 

sản. 

- Giao Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Văn Quan hướng dẫn đơn vị thực hiện việc 

bàn giao và hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản theo quy định. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục giao đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 
    KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                

                     

- Như trên;                                 

                                                       

- Sở Tài nguyên Môi trường; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- Cty CP Thương mại Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở;             

- C, PCVP, Tổ CT QĐ 33, Phòng 

TH&TK, Phòng TCHCSN; 

Lưu: VT, QLG&CS.        
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Nguyễn Duy Anh 

 


