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NGHỊ QUYẾT   

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 

xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân; 

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền 

sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về phân cấp thẩm 

quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết.    

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ 

họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 01 năm 2021./.  

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Lê Quốc Chỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


