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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2019
QUYẾT ðỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin ñể kiểm tra, ñối chiếu
kết quả ñăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử
dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa 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 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều 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
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao ñổi và khai thác thông tin trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 24/TTr-STC ngày
11
tháng 10 năm 2019 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo số 101/BC-STP ngày
21 tháng 6 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp cung cấp thông
tin ñể kiểm tra, ñối chiếu kết quả ñăng nhập dữ liệu tài sản công vào cơ sở dữ liệu
quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020 và
thay thế Quyết ñịnh số 28/2015/Qð-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, ñối chiếu thông tin

