CÔNG BÁO/Số 30/Ngày 08-11-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 3132/Qð-UBND

37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy trình thẩm ñịnh giá tài sản nhà nước của cơ quan
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 89/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Giá về thẩm ñịnh giá;
Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 89/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của
Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Giá về thẩm ñịnh giá;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài
chính Quy ñịnh chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước ñể mua sắm nhằm duy trì hoạt
ñộng thường xuyên của cơ quan nhà nước, ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài
chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá Việt Nam số 05, 06 và 07;
Căn cứ Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài
chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá Việt Nam số 08, 09 và 10;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh trong quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận;

