
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị  

sự nghiệp công lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng,  

vật nuôi, thủy sản vào mục đích kinh doanh 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
    

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

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

giai đoạn 2022 - 2026 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

293/TTr-SNNPTNT ngày 24 tháng 10 năm 2022; ý kiến của Sở Tài chính tại 

Công văn số 4030/STC-GCSĐT ngày 18 tháng 10 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công 

lập vào mục đích kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản, như sau: 

1. Thông tin chung về Đề án: 

a) Tên Đề án: Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của Trung 

tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. 

b) Đơn vị lập Đề án: Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản. 

c) Địa điểm thực hiện Đề án: Tại các cơ sở thuộc Trung tâm Dịch vụ 

Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản quản lý. 

 2. Tài sản sử dụng kinh doanh: Chi tiết tại phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 

kèm theo Đề án số 194/ĐA-TTDVGCTVNTS ngày 03/10/2022 của Trung tâm 

Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. 

 3. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của Trung 

tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: 

 a) Việc sử dụng tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh phải đảm 

bảo theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ và điểm a khoản 6 Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-

BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 b) Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh: theo Đề án 

số 194/ĐA-TTDVGCTVNTS ngày 03/10/2022 của Trung tâm Dịch vụ Giống 

cây trồng, vật nuôi, thủy sản. 

c) Đơn vị tự thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. 

4. Phương án tài chính: Số tiền thu được từ việc kinh doanh tài sản, sau 

khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà 

nước, phần còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo quy 

định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

(Chi tiết nội dung thực hiện theo Đề án số 194/DA-TTDVGNTTS ngày 

03/10/2022 do Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản lập đính 

kèm). 

 Điều 2. Căn cứ vào Đề án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, các 

cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau: 
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1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 a) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản triển 

khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả và đúng quy định. 

Trường hợp nếu có những thay đổi về nội dung đề án được phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính để có ý kiến 

thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ được thực hiện những 

thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này đảm bảo 

trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các quy định khác có liên 

quan. 

2. Giao Cục thuế xác định đơn giá cho thuê đất và thông báo bằng văn bản 

đối với phần diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh theo quy định. 

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

 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục 

Thuế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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