
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 1890 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn,  ngày  28 tháng 9 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ  

lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan 
đến kiểm soát thủ tục hành chính; 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 kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực 
đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh 
vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 315/TTr-STC ngày 19 
tháng 9 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Tài chính Ngân sách 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 
- C, PVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH,  

UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890 /QĐ-UBND ngày  28  tháng 9 năm 2018  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
 

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (22 TTHC) 

 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

         Lĩnh vực Quản lý công sản  

 

01 

Quyết định mua 

sắm tài sản công 

phục vụ hoạt 

động 

của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

trong trường 

hợp không phải 

lập thành dự án 

đầu tư 

 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành quy định phân 

cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

02 

 

Quyết định thuê 

tài sản phục vụ 

hoạt động của cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

 

03 

 

Quyết định 

chuyển đổi công 

năng sử dụng tài 

sản công 

trong trường hợp 

không thay đổi 

đối tượng quản 

lý, sử dụng tài 

sản công 

 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

Sở Tài chính, 

địa chỉ: Số 2, 

đường Thân 

Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

 

04 

 

Quyết định sử 

dụng tài sản công 

để tham gia dự 

án đầu tư theo 

hình thức đối tác 
công - tư 

- Đối với Tài sản 

công không phải là 

trụ sở làm việc làm 

việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp: 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ; 

- Trường hợp sử 

dụng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp để 

tham gia dự án: 

Thường trực 

HĐND tỉnh cho ý 

kiến trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

lấy ý kiến; 

- Ra Quyết định 

hoặc văn bản hồi 

đáp: Trong thời hạn 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được ý kiến của 

HĐND  tỉnh. 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công. 

 

 

 

 

 

 

05 

 

Quyết định thu 

hồi tài sản công 

trong trường 

hợp cơ quan nhà 

nước được giao 

quản lý, sử 

dụng tài sản công 

tự nguyện trả lại 

tài sản cho Nhà 
nước. 

 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

 

Sở Tài chính, 

địa chỉ: Số 2, 

đường Thân 

Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công ngày 
21/6/2017;  
- Nghị định 
số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 
- Nghị quyết số 
10/2018/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2018 của 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
ban hành quy định phân 
cấp quản lý, sử dụng tài 
sản công thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Lạng 
Sơn. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

 

06 

Quyết định thu 

hồi tài sản công 

trong trường 

hợp thu hồi tài 

sản công theo 

quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ 

và e khoản 1 

Điều 41 của Luật 

Quản lý, sử dụng 
tài sản công 

 

Không quá 60 

ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

(Không quá 30 

ngày đối với mỗi 

bước trong trình 
tự thực hiện) 

 

 

Sở Tài chính, 

địa chỉ: Số 2, 

đường Thân 

Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn. 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành quy định phân 

cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

07 
Quyết định điều 

chuyển tài sản 

công 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

 

Sở Tài chính, 

địa chỉ: Số 2, 

đường Thân 

Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

  

08 

 

Quyết định bán 
tài sản công 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

09 
Quyết định bán 

tài sản công cho 

người duy nhất 

theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 

Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 

26/12/2017 của 
Chính phủ 

 

Không quá 07 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ 

 

 

Sở Tài chính, 

địa chỉ: Số 2, 

đường Thân 

Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành quy định phân 

cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

10 

 

Quyết định hủy 

bỏ quyết định 

bán đấu giá tài 

sản công 

Không quá 07 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

11 

 

Quyết định thanh 
lý tài sản công 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

 

 

12 

 

 

Quyết định tiêu 
hủy tài sản công 

 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành quy định phân 

cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

13 

 

Quyết định xử lý 

tài sản 

công trong 

trường hợp bị 
mất, bị hủy hoại 

 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

14 Thanh toán chi 

phí có liên quan 

đến việc xử lý tài 

sản công 

Không quá 30 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

 

 

15 

 

Phê duyệt đề án 

sử dụng tài sản 

công tại đơn 

vị sự nghiệp 

công lập vào 

mục đích kinh 
doanh, cho thuê. 

- Sở Tài chính cho 

ý kiến thẩm định: 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được đề án. 

- Đơn vị sự nghiệp 

công lập tiếp thu ý 

kiến thẩm định, 

chỉnh lý, hoàn thiện 

đề án trình cơ quan, 

người có thẩm 

quyền phê duyệt: 

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến 
thẩm định  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

16 Phê duyệt đề án 

sử dụng tài sản 

công tại đơn 

vị sự nghiệp 

công lập vào 

mục đích liên 
doanh, liên kết. 

Không quá 120 

ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

(không quá 30 

ngày đối với mỗi 

bước trong trình 
tự thực hiện) 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 
21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

17 Quyết định xử lý 

tài sản phục vụ 

hoạt động của dự 

án khi dự 
án kết thúc 

Không quá 90 

ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

(không quá 30 

ngày đối với mỗi 

bước trong trình 

tự thực hiện) 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 
21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn 

Ban hành quy định 

phân cấp quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của 
tỉnh Lạng Sơn. 

18 Quyết định xử lý 

tài sản bị hư 

hỏng, không sử 

dụng được hoặc 

không còn nhu 

cầu sử dụng 

trong quá trình 
thực hiện dự án 

Không quá 90 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 

21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. 
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STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

 

19 

 

Mua quyển hóa 
đơn 

Không quá 05 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công ngày 
21/6/2017; 

- Nghị định 
số 151/2017/NĐ-
CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công. 

 

20 

 

Mua hóa đơn lẻ 

Không quá 05 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

 

21 

Đăng ký tham 
gia và thay đổi, 
bổ sung thông tin 
đã đăng ký trên 
Hệ thống giao 
dịch điện tử về 
tài sản công của 
cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có 
tài sản 

 

 

Không quá 02 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

- Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 
21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 

- Thông tư số 

67/2018/TT-BTC ngày 

06/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý, 

vận hành, trao đổi và 

khai thác thông tin 

trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản 
công. 

 

22 Đăng ký tham 
gia và thay đổi, 
bổ sung thông tin 
đã đăng ký trên 
Hệ thống giao 
dịch điện tử 
về tài sản công 
của tổ chức, cá 
nhân tham gia 
mua, thuê tài sản, 
nhận chuyển 
nhượng, thuê 
quyền khai thác 
tài sản công 

 

 

Không quá 02 ngày 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

 

Sở Tài chính, địa 

chỉ: Số 2, đường 

Thân Thừa Quý, 

phường Vĩnh 

Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 

 

II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (06 TTHC) 

 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ 

công bố  

Tên văn bản QPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Quản lý công sản (05 TTHC) 

01 BTC-

LSN-

287118 

Điều chuyển tài 

sản nhà nước tại 

các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc 

thẩm quyền 

của UBND cấp 

tỉnh 

Số thứ tư ̣ 01 Phần A 

tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21 tháng 6 

năm 2017; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản 
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TT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ 

công bố  

Tên văn bản QPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

lý, sử dụng tài sản công. 

02 BTC-

LSN-

287121 

Bán, chuyển 

nhượng tài sản nhà 

nước tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm 

quyền của UBND 

cấp tỉnh 

Số thứ tư ̣ 02 Phần A 

tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21 tháng 6 

năm 2017; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

03  
Thanh lý tài sản 

nhà nước tại các 

cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc thẩm 

quyền của UBND 

cấp tỉnh 

Số thứ tư ̣ 03 Phần A 

tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

04  

BTC-

LSN-

287135 

 

Xử lý tài sản của 

các dự án sử dụng 

vốn Nhà nước khi 

dự án kết thúc 

Số thứ tư ̣ 09 Phần A 

tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 

-  Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21 tháng 6 

năm 2017; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

05 
BTC-

LSN-

287137 

Thủ tục mua bán 

hóa đơn bán tài sản 

nhà nước và hóa 

đơn bán tài sản tịch 

thu sung quỹ nhà 

nước 

Số thứ tư ̣ 11 Phần A 

tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 
 

Lĩnh vực Tài chính ngân sách (01 TTHC) 

 

01 

 

T-LSN-

286335-

TT 

 

Thẩm định quyết 

toán vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc 

nguồn vốn ngân 

sách nhà nước theo 

niên độ ngân sách 

hàng năm của tỉnh 

 

Số thứ tư ̣ 01 Phần A 

tại Danh mục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

2118/QĐ-UBND  

ngày 11 tháng  11 

năm 2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Thông tư số 85/2017/TT-

BTC ngày 15/8/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

việc quyết toán tình hình sử 

dụng vốn đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước theo niên độ 

ngân sách hằng năm (thay thế 

Thông tư số 210/2010/TT-

BTC ngày 20/12/2010 của Bộ 
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TT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ 

công bố  

Tên văn bản QPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

trưởng Bộ Tài chính). 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH (15 TTHC) 

 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực Quản lý công sản  

01 Quyết định mua sắm 

tài sản công phục vụ 

hoạt động 

của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

trong trường 

hợp không phải lập 
thành dự án đầu tư 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện 

 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy 

định phân cấp quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn. 

 

02 

Quyết định thuê tài 

sản phục vụ hoạt 

động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 

huyện 

 

03 

Quyết định thu hồi 
tài sản công trong 
trường hợp cơ quan 
nhà nước được giao 
quản lý, sử dụng tài 
sản công tự nguyện 
trả lại tài sản cho 
Nhà nước 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 

huyện  

 

 

04 

 

Quyết định thu hồi 

tài sản công 

trong trường hợp thu 

hồi tài sản công theo 

quy định tại các 

điểm a,b,c,d, đ và e 

khoản 1 Điều 41 của 

Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công 

Không 

quá 60 

ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

(không 

quá 30 

ngày đối 

với mỗi 

bước 

trong trình 

tự thực 
hiện) 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 

huyện 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy 

định phân cấp quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

 phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn. 

 

 

05 

 

Quyết định chuyển 

đổi công năng sử 

dụng tài sản công 

trong trường hợp 

không thay đổi đối 

tượng quản lý, sử 

dụng tài sản công 

 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 

huyện 

 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công.  

 

06 

 

Quyết định điều 
chuyển tài sản công 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 

huyện  

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy 

định phân cấp quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn. 

 

 

07 

 

 

Quyết định bán tài 
sản công 

 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện  

08 Quyết định bán tài 

sản công cho người 

duy nhất theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 25 Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ 

Không quá 

07 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện  

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công . 

 

 

09 

 

Quyết định hủy bỏ 

quyết định bán đấu 
giá tài sản công 

Không quá 

07 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận được 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện  

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công . 

10 Quyết định thanh lý 

tài sản công 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện  

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

- Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành quy 

định phân cấp quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn. 

11 Quyết định tiêu hủy 

tài sản công 

Không quá 

30 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện  

12 Quyết định xử lý tài 

sản công trong 

trường hợp bị mất, 
bị hủy hoại 

Không quá 
30 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện  

13 Thanh toán chi phí 

có liên quan đến 

việc xử lý tài sản 

công 

Không quá 
30 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Trụ sở Phòng 

Tài chính-Kế 

hoạch cấp 
huyện 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21/6/2017;  

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

14 Mua quyển hóa đơn 
Không quá 
05 ngày, kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Trụ sở Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch cấp 
huyện 

 

15 Mua hóa đơn lẻ 

 

II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (04 TTHC) 
 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ 

công bố 

Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực quản lý công sản (03 TTHC) 

 

 

01 

 

BTC-LSN-

Điều chuyển tài sản 

nhà nước taị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vi ̣ 

Số thứ tư ̣ 01 Phần B 

tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

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

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


TT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ 

công bố 

Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ TTHC 

287121 

 

thuôc̣ thẩm quyền 

của UBND cấp 

huyện 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/ 2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Nghị định 
số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công. 

 

 

02 

 

BTC-LSN-

287135 

 

 

Xử lý tài sản của các 

dư ̣án sử duṇg vốn 

Nhà nước khi dự án 

kết thúc 

Số thứ tư ̣ 02 Phần B 

tại Danh mục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/ 2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21 tháng 6 

năm 2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

 

 

03 

 

 

BTC-LSN-

287137 

Thủ tục mua bán hóa 

đơn bán tài sản nhà 

nước và hóa đơn bán 

tài sản tịch thu sung 

quỹ nhà nước 

Số thứ tư ̣ 03 Phần B 

tại Danh mục ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

2399/QĐ-UBND 

ngày  12/12/ 2017 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công ngày 21 tháng 6 
năm 2017; 

- Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

 
Lĩnh vực Tài chính ngân sách (01 TTHC) 

 

 

 

01 

 

 

 

T-LSN-

286351-TT 

Thủ tục thẩm định và 

thông báo quyết toán 

vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà 

nước theo niên độ 

ngân sách hàng năm 

Số thứ tư ̣ 01 tại 

Danh muc̣ ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 2257/QĐ-

UBND ngày  29/11/ 

2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thông tư số 85/2017/TT-

BTC ngày 15/8/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định việc quyết toán 

tình hình sử dụng vốn đầu 

tư nguồn ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân 

sách hằng năm (thay thế 

Thông tư số 210/2010/TT-

BTC ngày 20/12/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính). 
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