
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:              /UBND-TCKH 

V/v tiếp nhận tài sản của cơ sở 

khám, chữa bệnh Cục Y tế Giao 

thông vận tải thuộc Bộ Giao thông 

vận tải tại huyện Nghi Xuân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Nghi Xuân, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

  

 
Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. 

 
Thực hiện Văn bản số 4472/STC-GCS ngày 29/10/2021 của sở Tài 

chính về việc phối hợp tiếp nhận tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh Cục Y tế 

Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải tại huyện Nghi Xuân. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tiếp nhận tài sản công là cơ sở nhà, đất của Trung tâm phục 

hồi chức năng - bệnh nghề nghiệp giao thông 4 thuộc Cục Y tế Giao thông 

vận tải - Bộ Giao thông vận tải (được Bộ Tài chính điều chuyển tại Quyết 

định số 1997/QĐ-BTC ngày 13/10/2021). 

2. Đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công: Ban quản lý Khu du 

lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện. 

3. Về mục đích sử dụng tài sản: Sau khi tiếp nhận tài sản bàn giao, 

UBND huyện Nghi Xuân sẽ chỉ đạo Ban quản lý Khu du lịch Xuân Thành và 

các công trình công cộng huyện xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản 

công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và 

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 

Đề nghị sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ban quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các công 

trình công cộng huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 
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