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Chợ Mới, ngày      tháng       năm 2023 

   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022 
 

 

   TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN 
 

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

Căn cứ Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn;  

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 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
  

Điều 1. Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 

2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn trên trang thông tin điện tử 

của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp, phụ trách kế toán 

và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                  
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (t/h); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Lãnh đạo Ban;  

- Ban biên tập website;  
- Lưu: VT, Thanh, KT. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

          Hoàng Văn Khởi 
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