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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 ngày 24 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội
về Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của
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 một số điều của
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp Quản lý, sử dụng tài sản công
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan,
tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh ban hành Quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao
mòn tài sản cố định; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc thù thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân
công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-SVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Đồng Tháp;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế Quản lý, sử dụng
tài sản công của Thư viện tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị; công chức,
viên chức và người lao động Thư viện tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VHTTDL;
- Phòng KHTC Sở;
- Phòng QLVH Sở;
- Lãnh đạo Thư viện;
- Lưu: VT, (TĐ).05b.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Trinh

