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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực  

Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính. 

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1173/TTr-STC ngày 30      

tháng 8 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài 

chính tỉnh An Giang, cụ thể: 

 - 02 thủ tục hành chính tại thứ tự số 4, số 5 thuộc lĩnh vực Quản lý Công 

sản và 02 thủ tục hành chính tại thứ tự số 1, số 2 thuộc lĩnh vực hành chính về 

cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở 

phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, được ban hành kèm theo Quyết định 

số 2805/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 



công bố thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An 

Giang; 

 - 01 thủ tục hành chính tại thứ tự số 1 thuộc lĩnh vực Quản lý công sản 

trong Mục A. Thủ tục hành chính mới ban hành, được ban hành kèm theo Quyết 

định số 3690/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Bộ Tài chính; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm công báo tin học; 

- Website tỉnh; 

- Lưu: VT, TH(5b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình 

 

 



DANH MỤC  

Thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản 

 thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2019 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

 

Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc  

bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan  

thực hiện 

I. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ DI DỜI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI 

TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

1 T-AGI-276722-TT 

Thủ tục xác định giá bán tài 

sản gắn liền với đất, giá 

chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất tại vị trí cũ của đơn 

vị phải thực hiện di dời 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- 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. 

Quản lý 

công sản 

  - Cơ quan thực 

hiện: Sở Tài chính 

tỉnh An Giang. 

- Thẩm quyền 

quyết định: Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx


Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc  

bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan  

thực hiện 

2 T-AGI-276723-TT 

Thủ tục xác định giá đất 

tính thu tiền sử dụng đất 

hoặc tính thu tiền thuê đất 

trả tiền một lần cho cả thời 

gian thuê của doanh nghiệp 

được phép chuyển mục đích 

sử dụng đất tại vị trí cũ 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- 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. 

Quản lý 

công sản 

  - Sở Tài chính 

tỉnh An Giang, cơ 

quan Thuế 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

1 AGI-278343 

Thủ tục xác lập sở hữu nhà 

nước đối với công trình cấp 

nước sạch nông thôn tập 

trung 

- Thông tư số 54/2013/TT-BTC 

ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác công trình cấp nước sạch nông 

thôn tập trung 

Quản lý 

công sản 

- Sở Tài chính tỉnh 

An Giang. 

2 T-AGI-276702-TT 

Trình tự xác định giá trị 

quyền sử dụng đất để tính 

vào giá trị tài sản của các tổ 

chức được nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất 

- Nghị định số 13/2006/NĐ-CP 

ngày 24/01/2006 về xác định giá trị 

quyền sử dụng đất để tính vào giá trị 

tài sản của tổ chức được Nhà nước 

giao đất không thu tiền sử dụng đất 

Quản lý 

công sản 

 - Cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ; cơ 

quan Thuế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx


Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc  

bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan  

thực hiện 

3 T-AGI-276703-TT 

Thủ tục báo cáo kê khai tài 

sản nhà nước tại cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức 

được giao, quản lý sử dụng 

TSNN 

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước. 

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC 

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính 

quy định thực hiện một số nội dung 

của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước. 

Quản lý 

công sản 

 - Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sử dụng tài 

sản nhà nước 
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