ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

Số: 44/2022/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định
một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Căn cứ Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8
năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về
thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ
Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày
06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Giá về thẩm định giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 17
tháng 10 năm 2022; ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 22/2021/QĐUBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy
định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang.
Sửa đổi khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Quyết định này quy định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ đi mua, đi thuê phục
vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách (không bao
gồm tài sản là: thuốc; các nhóm tài sản là vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng hoặc các
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nhóm tài sản là vật tư, thiết bị thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà
nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư); phân công
thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước và trình tự thực hiện thẩm định.”.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định
thi hành.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, các phòng, đơn vị, TTTT;
+ Lưu: VT, KTTH.
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