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- Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 1000 triệu ñồng trở lên/01
ñơn vị tài sản.
Riêng thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng ñất ñược giao ñể thực hiện dự án ñầu
tư xây dựng trụ sở làm việc mà tiến ñộ sử dụng ñất bị chậm phải thu hồi thực hiện
theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai.
b) Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh:
- Tài sản khác do các cơ quan, tổ chức, ñơn vị dự toán cấp 1 của khối tỉnh,
UBND cấp huyện ñang trực tiếp quản lý, sử dụng (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết
ñịnh của Chủ tịch UBND tỉnh);
- Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng ñến dưới
1.000 triệu ñồng/01 ñơn vị tài sản.
c) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị dự toán cấp 1 của khối tỉnh, Chủ
tịch UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý, quyết ñịnh ñối với tài sản do các cơ
quan, tổ chức, ñơn vị trực thuộc ñang quản lý, sử dụng (trừ tài sản thuộc thẩm quyền
quyết ñịnh của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám ñốc Sở Tài chính).
ðiều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình
thực hiện, nếu UBND tỉnh có ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, HðND tỉnh
ủy quyền cho Thường trực HðND tỉnh căn cứ quy ñịnh của Chính phủ, hướng dẫn
của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của ñịa phương ñể quyết ñịnh việc ñiều chỉnh,
bổ sung và báo cáo HðND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.
ðiều 3. Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh, các Tổ ñại biểu HðND
tỉnh và các ñại biểu HðND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược HðND tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 thông
qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông
qua./.
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