
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-SKHCN         Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Giao tài sản hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ - dự án "Xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm 

Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn” 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/07/2018 của Hội đồng 

nhân dân 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; 

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn tại Công văn số 362/NN ngày 25/12/2020 về việc xử lý tài sản thuộc 

dự án "Xây dựng NHTT cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Giao quyền cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn đối với tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ Dự án: "Xây dựng NHTT cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn” như danh mục tài sản kèm theo Quyết định này. 

Điều 2: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn có 

trách nhiệm nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định hiện hành. 



Điều 3: Chánh văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý Công nghệ và 

Quản lý chuyên ngành, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn và các bộ phận có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                       

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTCNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 



 DANH MỤC TÀI SẢN  
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHCN ngày        tháng 01 năm 2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên tài sản 

Thời 

điểm 

đưa vào 

sử dụng 

Nguyên giá 

Giá trị còn lại 

theo sổ kế toán 

tính đến thời 

điểm giao quyền 

(đã tính hao 

mòn lũy kế) 

Giá trị 

của tài 

sản 

Trong 

đó Phần 

thuộc sở 

hữu 

nhà 

nước 

Giá trị 

của tài 

sản 

Trong 

đó 

Phần 

thuộc 

sở hữu 

nhà 

nước 

1  

01 Biển quảng cáo tấm lớn bao 

gồm: 02 chân làm bằng sắt, sơn 

chống rỉ, hàn kết nối thành khối hình 

hộp vuông có các thanh giằng chống 

chéo. Chiều cao chân biển quảng cáo 

là 6,2m, phần dựng nổi trên mặt đất 

cao 5,2m, phần đổ trụ bê tông chìm 

dưới đất sâu 1,0m. 02 mặt biển làm 

bằng tôn hoa, kích thước mỗi mặt: 

5,0m x 3,0m = 15m2 (Tổng diện tích 

02 mặt biển: 30m2). Lắp đặt trên 02 

mặt biển là thông tin, hình ảnh nhãn 

hiệu tập thể và các sản phẩm mang 

nhãn hiệu tập thể Thanh long Bình Gia, 

Bình Gia, Lạng Sơn được in màu trên 

bạt nhựa. 

Năm 

2019  
70 70 70 70 

Tổng giá trị tài sản trang bị  70 70 70 70 

Bằng chữ: Bẩy mươi triệu đồng./.  
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