
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số: 1015/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày  05  tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, 

đơn vị thuộc thành phố Việt Trì tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

–––––––––––

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

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 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo 
quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 
Phú Thọ ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số điều của quy định phân 
cấp quản  lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Phú Thọ ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND;

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy 
định chi tiết thi hành Luật; 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Phú Thọ (lần 1);

Căn cứ Văn bản số 1121/UBND-KTTH ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc 
sắp xếp các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
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Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 212-TB/TU ngày 
20/4/2021 về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị 
thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 61/TTr-STC ngày 12 
tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ 
quan, đơn vị thuộc thành phố Việt Trì tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 
12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt phương án sắp xếp 
lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ (lần 1), như sau:

1. Giữ lại tiếp tục sử dụng 258 cơ sở đất và 295 cơ sở nhà, cụ thể:
- Tổng diện tích đất: 440.164,48 m2.
- Tổng diện tích nhà: 152.133,38 m2.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)
2. Thu hồi 04 cơ sở nhà, đất, cụ thể:
- Tổng diện tích đất: 3.718,34 m2.
- Tổng diện tích nhà: 1.354,90 m2.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)
3. Điều chuyển 07 cơ sở nhà, đất, cụ thể:
- Tổng diện tích đất: 7.757,00 m2.
- Tổng diện tích nhà: 1.324,72 m2.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao UBND thành phố Việt Trì:
- Căn cứ phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất được phê duyệt tại Quyết 

định này, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ cụ thể đối với từng trường hợp gửi Sở 
Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ 
pháp lý về nhà, đất đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch xây dựng và tiêu chuẩn định mức quy định đối với các cơ sở nhà, đất.

- Căn cứ vào phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ sở giáo dục – đào tạo được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở 
nhà, đất của đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo gửi Sở Tài chính thẩm định trình 
UBND tỉnh phê duyệt.
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2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Xây dựng và cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết 
định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho phương án 
sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Việt Trì tại 
Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì và các đơn 
vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn


