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QUYẾT ĐỊNH

Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê
tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản
công;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê
tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy
định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng
tài sản công là tài sản có nguyên giá từ năm trăm triệu đồng trở lên trên một
đơn vị tài sản (500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị
Phương Hoa, Lê Công Thành;
- Lưu: VP, KHTC. PMH(10).
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