UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
HUYN MINH LONG
Doe 1p - Tiy do - Hnh phüc
So: J6 /QD-UBND

Mini? Long, ngày (5 tháng 4 nàm 2019

QUYET DJNH
V vic kin toàn Hi dông dtnh giá thu'ô'ng xuyên huyn Minh Long
dê djnh giá tài san trong to tng hInh stj
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cr Luât TO chrc ChIh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can c B 1ut TO tng hInh sr ngy 21/i 1/2015;
Can cü' Nghi dinh sO 30/2018/ND-CP ngây 07/3/2018 cüa Chinh phü
Quy djnh chi tiêt vic thành lap và hoat dông cüa Hôi dOng dinh giá tài san;
trInh tu, thñ tuc dinh giá tài san trong tO tng hInh sr;
Theo dê ngh cña phông Tài chInh.-Kê hoch huyn ti TO trInh so
14/TTr-TCKH ngày 01/4/2019 và Tru'O'ng PhOng Ni vi huyn Minh Long,
QUYET IMNH:
Diêu 1. Kin toân Hi dng dinh giá thuông xuyên huyn Minh Long
dé dinh giá tài san trong tO tling hInh sr (thu day gi tat là H3i dóng d/nh
giá), gOrn các thành viên sau:
Chü t1ch Hi dông dnh giá:
Ba Lé Thi Tuyt Minh, Phó Truông phông phii trách phông Tài chInhKé hotch huyn.
Phó Chü t!ch Hi dông djnh gilt:
Ong Nguyen Due Thinh, Tnthng phOng Kinh tê và H tang huyn.
Cltc u viên Hi dông djnh gilt:
1. Ong Nguyen Di Thanh, Tru'&ng phông Tu pháp huyn;
2. Ba Nguyn Thj Phuoiig Thñy, Kê toán viên phông Tài chInh-Kê
hoch huyn.
Diu 2. Nhim vi cüa Hi ding djnh gilt tài san
1. Hi dng dnh giá tiên hành drih giá tài san theo nguyen the, trInh
tir, thu tc djnh giá tài san quy dinh ti Nghj dnh so 30/201 8iND-CP ngày
07/3/20 18 cüa Chinh phñ và các quy djnh ti B 1ut to tiring hInh sir.
2. Hôi dng dinh giá hoat dng theo co ch tp the. Chü tch Hi dông
djnh giá duqc sü' ding con dâu cüa phông Tài chInh-Kê hoch huyn dê dóng
dâu vào các van ban cña Hôi dông vâ chiu trách nhiêm ye tu each pháp 1 cüa
Hi dông.
3. Quyên và nghia vi1 cüa thành viên Hi dng djnh giá tài san duçc
thirc hién theo Diéu 11 Nghj djnh so 30/201 8/ND-CP ngây 07/3/2018 cüa
Chmnh phñ.
1

l3iêu 3. Quyt dinh nay có hiu lirc thi hành kê tr ngày k' và thay the
các Quyêt dnh: so 410/QD-UB.ND ngãy 24/3/2015, so 984/QD-UBND ngây
14/8/20 17 cüa Chü tjch UBND huyn Minh Long.
Diu 4. Chánh Van phông huyn Minh Long, Tru&ng các phông: Ni
vu, Tâi chInh-Kê hoch huyn; Thu trithng CáC Co. quan, ban, ngãnh có lien
quan Va CaC thành viên Co ten ti Diêu 1 chju trách nhirn thi hành quyêt dinh
nay. /.
TICH

]Vo'j nliâiz:

- Nhu diêu 4;
- Thràng truc Huyn uy:
- Thuàng trrc HDND huyn:
- CT. các PCT UBND huyên:
- PVP huyn:
- Luu: VT.
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