
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

  :           /QĐ-UBND   n    n   n            n       năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   mới ba   à    

trong  ĩ   v c quả   ý cô g sả  t u c    m vi c ức  ă g 

quả   ý của Sở Tài c í   tỉ   Bì   Đị    

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định s  63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s  92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư s  02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định s  828/QĐ-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 

quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Giám đ c  ở Tài chính tại Tờ trình s   517/TTr-STC ngày 

10 tháng 10 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của  ở Tài chính tỉnh Bình Định theo Quyết định s  828/QĐ-BTC ngày 17 tháng 

5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (P ụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giám đ c  ở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, 

ph i hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách 

nhiệm thực hiện được công b  tại Điều 1 Quyết định này; thực hiện công khai thủ 

tục hành chính theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Tài chính, 

Giám đ c  ở Khoa học và Công nghệ, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính 



công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP KT; 

- Bưu điện tỉnh; 

- TT TH-CB, P. HCTC; 

- Lưu: VT, K7, K16, 
 
KSTT, 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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P ụ  ục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Qu ế  đ n  số:              /Q -UBND ngày      /10/2019 của Chủ   c  U ND  ỉn ) 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

Cơ qua  

t  c  iệ  

T  c  iệ  

tiế       

 ồ sơ và 

trả kết quả 

qua dịc  vụ 

bưu c í   

công ích 

P í,  ệ 

  í ( ếu 

có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

T ủ tục  à   c í   được cô g bố t i Quyết đị   số 828/QĐ-BTC  gày 17/5/2019 của B  trưở g B  Tài c í    

Lĩ   v c Quả   ý cô g sả  

1 

Xác lập quyền sở hữu 

toàn dân đ i với tài sản 

do các tổ chức, cá nhân 

tự nguyện chuyển giao 

quyền sở hữu cho Nhà 

nước 

Không 

quá 14 

ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh,địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, thành 

ph  Quy 

Nhơn 

 ở Tài 

chính 
Không Không  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- Nghị địnhs  151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một s  điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- Nghị định s  29/2018/NĐ-

CP ngày 05/3/2018 của Chính 

phủ quy định trình tự, thủ tục xác 

lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản và xử lý đ i với tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

Cấp 

tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
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STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

Cơ qua  

t  c  iệ  

T  c  iệ  

tiế       

 ồ sơ và 

trả kết quả 

qua dịc  vụ 

bưu c í   

công ích 

P í,  ệ 

  í ( ếu 

có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

2 

Chi thưởng đ i với tổ 

chức, cá nhân phát hiện 

tài sản chôn, giấu, bị vùi 

lấp, chìm đắm, tài sản bị 

đánh rơi, bỏ quên 

Không 

quá 

120 

ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, thành 

ph  Quy 

Nhơn 

 ở Tài 

chính 
Không Không  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- Nghị định s  151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ; 

- Nghị định s  29/2018/NĐ-

CP ngày 05/3/2018 của Chính 

phủ. 

Cấp 

tỉnh 

3 

Thanh toán phần giá trị 

của tài sản cho tổ chức, 

cá nhân ngẫu nhiên tìm 

thấy tài sản chôn, giấu, 

bị vùi lấp, chìm đắm, tài 

sản bị đánh rơi, bỏ quên 

nhưng không xác định 

được chủ sở hữu 

Không 

quá 

120 

ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, thành 

ph  Quy 

Nhơn 

 ở Tài 

chính 
Không Không  

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- Nghị định s  151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ; 

- Nghị định s  29/2018/NĐ-

CP ngày 05/3/2018 của Chính 

phủ. 

Cấp 

tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
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STT Tê  t ủ tục  à   c í   

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

Cơ qua  

t  c  iệ  

T  c  iệ  

tiế       

 ồ sơ và 

trả kết quả 

qua dịc  vụ 

bưu c í   

công ích 

P í,  ệ 

  í ( ếu 

có) 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

4 

Giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản là 

kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

ngân sách cấp  

Không 

quá 

120 

ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, thành 

ph  Quy 

Nhơn 

 ở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Có Không 

Nghị định s  70/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng tài 

sản được hình thành thông qua 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng 

v n nhà nước  

Cấp 

tỉnh 

5 

Giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản là 

kết quả của nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

ngân sách hỗ trợ  

Không 

quá 

120 

ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, thành 

ph  Quy 

Nhơn 

 ở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Có Không 

Nghị định s  70/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng tài 

sản được hình thành thông qua 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng 

v n nhà nước  

Cấp 

tỉnh 
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