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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1876/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 28 tháng  8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất  

thuộc Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng quản lý 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 111/TTr-STC ngày 11/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thống nhất Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng giữ lại tiếp tục sử dụng 

đối với 02 cơ sở nhà, đất (tại số 16, Ngô Quyền và số 02, Mai Hắc Đế, phường 6, thành 

phố Đà Lạt) với tổng diện tích sử dụng đất 7.964m2 và 05 ngôi nhà với tổng diện tích 

sàn sử dụng 8.602,5m2 để làm cơ sở giáo dục, đào tạo và ký túc xá sinh viên. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2.  

1. Sở Tài chính: 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về sự 

phù hợp, tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu và danh mục cơ sở nhà, 

đất đã thẩm định, trình phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật. 

2. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng: 

a) Chủ động liên hệ với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt 

khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập 

dự án đầu tư Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tại vị trí đất (Khoảnh 3, Tiểu khu 146, 

phường 7, thành phố Đà Lạt) đã được chấp thuận tại Văn bản số 3329/UBND-ĐC 
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ngày 06/6/2010 của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 

15/10/2020. 

b) Liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để bổ sung, hoàn thiện 

đầy đủ hồ sơ pháp lý về nhà, đất (nếu có); đồng thời, quản lý, sử dụng nhà, đất được 

giao giữ lại tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn, định mức quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y 

tế Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành 

kể từ ngày ký ban hành./- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Yên 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÂM ĐỒNG 

PHỤ LỤC 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG 

(Đính kèm Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT 
Đơn vị/Địa chỉ  

nhà đất 

Diện tích (m2) 
Hồ sơ pháp lý 

Mục đích sử 

dụng của cơ 

sở nhà, đất 

được giao/cho 

thuê 

Hiện trạng  

sử dụng 

Phương 

án 

sắp xếp 

lại 

Ghi chú 

Đất Nhà 

1 2 2 
4 

5 6 7 8 9 
4a (XD) 4b (sàn) 

1 

Trụ sở chính (Số 16, 

Ngô Quyền, phường 

6, thành phố Đà 

Lạt) 

7.017,00 2.333,50 7.000,50 

Quyết định số 1540/QĐ-UB ngày 

11/11/1993 và Quyết định số 111/QĐ-UB 

ngày 07/11/1994 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, 

Có sở giáo 

dục và đào tạo 

Đang sử 

dụng bình 

thường 

Giữ lại, 

tiếp tục 

sử dụng 

04 ngôi nhà 

2 
Cơ sở số 02 Mai 

Hắc Đế 
947,00 534,00 1.602,00 

Quyết định số 1540/QĐ-UB ngày 

11/11/1993 và Quyết định số 111/QĐ-UB 

ngày 07/11/1994 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng;  

Ký túc xá sinh 

viên 

Đang sử 

dụng bình 

thường 

Giữ lại, 

tiếp tục 

sử dụng 

01 ngôi nhà 

TỔNG CỘNG 7.964,00 2.867,50 8.602,50           
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