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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng     năm 2019  

   
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 qui định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 qui 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, khoản 

2, Điều 3 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm: quản lý, sử dụng tài sản đảm 

bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các phòng, 

cá nhân thuộc Sở nghiêm túc thực hiện.  



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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