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Số:  579  /HĐND-KTNS       Lạng Sơn, ngày 20  tháng 9  năm 2018 

V/v làm rõ một số nội dung liên quan 
đến quản lý, sử dụng tài sản công 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  

Thực hiện Chương trình số 219/CT-ĐGS ngày 27/4/2018 của Đoàn 

giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Giám sát tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát tại 

các Sở: Tài Chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương 

Binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Lộc Bình và UBND 

thành phố.  

Qua khảo sát, giám sát trực tiếp tại một số cơ quan và Báo cáo của 

UBND tỉnh số 185/BC-UBND, ngày 13/6/2018 về tình hình quản lý sử dụng 

tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2017. Để buổi làm 

việc với UBND tỉnh ngày 24/9/2018 đạt chất lượng hiệu quả, Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp, 

làm rõ thêm một số nội dung như sau: 

1. Đối với tài sản là đất công:  

1.1. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước 

chưa được cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất (số liệu các đơn vị chưa 

được cấp GCN QSDĐ trên địa bàn tỉnh theo báo cáo số 377/BC-STNMT 

ngày 05/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường là 578/2444 khu đất tương 

đương 23,6%, trong báo cáo số 185/BC-UBND  ngày 13/6/2018 của UBND 

tỉnh là 463 cơ sở đất1 tương đương 18,9%). Đề nghị làm rõ nguyên nhân, 

trách nhiệm của các cơ quan chức năng? 

                                                 
1 Còn nhiều đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 578 khu đất. Qua giám sát: 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:  Có 01/5 đơn vị trực thuộc chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất; Sở Y tế: 04/17 đơn vị có diện tích đất nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Chi cục Dân 
số-Kế hoạch hóa gia đình; 01/17 đơn vị có Quyết định thu hồi đất giao đơn vị khác; còn 03/17 đơn vị chưa 
được cấp GCNQSDĐ (Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung 
tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản);  Sở Giáo dục và Đào tạo: 11 đơn vị trường học chưa được cấp 
GCNQSDĐ, trong  đó có đơn vị trường học bị lấn chuyến, tranh chấp quyền sử dụng đất (trường phổ thông 
Dân tộc nội trú THCS Lộc Bình),... 
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1.2. Tình trạng đất công bị lấn chiếm, tranh chấp, chuyển nhượng, sử 

dụng không đúng mục đích; một số khu đất công không sử dụng nhưng chậm 

được xem xét, xử lý theo quy định. Qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh còn 23 

khu đất bị lấn chiếm, lấn chiếm một phần; 110 khu đất để trống không còn 

nhu cầu sử dụng và sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Điển hình 

như: 

- Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái chưa đưa diện tích 21.498,6m2 

đất vào sử dụng tại Khu đô thị Phía Đông thành phố Lạng Sơn;  

- Công ty cổ phần Trung Việt cho Công ty cổ phần Thương mại Hoàng 

Nguyên Lạng Sơn thuê lại đất trên địa bàn thành phố làm kho bãi, nơi làm 

việc và cho một số cá nhân thuê lại tài sản trên đất để kinh doanh;  

- Các Công ty lâm nghiệp (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc, 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Lộc Bình) các tổ chức sử dụng đất được giao, cho thuê nhưng sử dụng 

đất không đúng mục đích, không sử dụng đất, bị lấn chiếm... 

- 2/3 diện tích đất của Trường DTNT THCS Lộc Bình bị tranh chấp kéo 

dài nhiều năm chậm được xử lý dứt điểm; tranh chấp, lấn chiếm đất giữa các 

hộ dân với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình còn diễn biến phức tạp. 

- Trên diện tích đất của Phòng Công chứng số 01, Sở Tư pháp có 01 

ngôi nhà cấp 4 do bà Đào Thị Thuần và con trai là ông Hà Văn Nghị đang sử 

dụng để ở (do Chi cục định canh định cư - vùng kinh tế mới cho ở nhờ vì gia 

đình bà Thuần là gia đình chính sách), diện tích 51,5m2. Gia đình bà Thuần đã 

được hỗ trợ nhà chính sách, tuy nhiên phần diện tích nhà hỗ trợ còn thiếu so 

với quyết định của UBND tỉnh, nên cho đến nay gia đình bà vẫn chưa chịu di 

chuyển. Đề nghị làm rõ giải pháp giải quyết dứt điểm tránh để sự việc kéo 

dài, gây ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị. 

 1.3. Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, quy trình, thẩm quyền cho thuê đất và 

tài sản trên đất đối với một số đơn vị như:  

- Khu đất Đoàn nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (tại ngã 6 Pò Soài, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn); Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh. 

- Khu đất Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Lạng 

Sơn có các dãy ki ốt bán hàng (theo báo cáo số185/BC-UBND  ngày 

13/6/2018 của UBND tỉnh gồm 32 ki ốt: trong đó 24 gian thuộc khu vực 
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quanh sân vận động Đông Kinh và 08 gian thuộc khu vực nhà thi đấu thể 

thao; báo cáo số 131/BC-TTHL&TĐTDTT ngày 4/9/2018 là 35 kiôt ); 

- Khu đất Bãi đỗ xe, 03 kiôt cho thuê, các phòng yêu cầu tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh. 

  1.4. Dự án được phê duyệt đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm 

được triển khai: dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng;  

Dự án đình giãn, cắt giảm quy mô gây lãng phí tài sản công như: Dự án 

đường Khe Cảy - Khe phạ xã Bắc Lãng; Đường Trung Thành - Tân Minh đấu 

nối Tuần tra biên giới; Đường đến Trung tâm xã Xuân Long - Tràng Các; 

Đường tránh ngập vào Trung tâm xã Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca... 

 1.5. Việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản vẫn còn hành vi 

thông đồng, dìm giá, cò giá, tuy nhiên chưa có chế tài cụ thể để ngăn chặn 

hành vi này, trong khi các lực lượng chức năng không đủ để kiểm soát. Đề 

nghị nêu giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

 1.6. Trong giai đoạn 2009-2017,  toàn tỉnh đã thực hiện đấu giá 105 

khu đất, số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất là 361.612 triệu đồng. 

Đề nghị báo cáo việc chấp hành Quy định sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất 

của ngân sách cấp huyện được quy định tại Văn bản số 2489/QĐ-UBND ngày 

23/12/2017 của UBND tỉnh. 

 2. Đối với tài sản là nhà, trụ sở công 

 2.1. Tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng còn diễn ra ở một số cơ 

quan, đơn vị. Đề nghị làm rõ lộ trình, giải pháp giải quyết những tồn tại, khó 

khăn để đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với dự án: 

 - Dự án mở rộng, nâng cấp Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động 

xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy (thuộc Sở LĐ, TB&XH): Tổng mức đầu 

tư 119.441 triệu đồng, khởi công năm 2010 và hoàn thành quyết toán vào năm 

2014. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư kinh phí thực hiện mua sắm gói thiết bị 

(trị giá 4.031 triệu đồng) và nguồn nước phục vụ sinh hoạt (khoảng 1.500 

triệu đồng) nên từ năm 2014 đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.  

 - Dự án bệnh viện đa khoa 700 gường chậm đưa vào khai thác sử dụng 

do chưa được đầu tư đồng bộ giữa hạng mục xây lắp và hạng mục trang thiết 

bị. 
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 - Trường PTTH Chu Văn An di chuyển, chuyển đổi công năng nhiều 

lần trong thời gian ngắn từ năm 2013-2017,  dẫn đến phải bố trí vốn để đầu tư 

sửa chữa, nâng cấp. 

 2.2. Tình trạng thiếu cơ sở vật chất nơi ở, sinh hoạt, tập luyện cho huấn 

luyện viên, vận động viên, học sinh năng khiếu thể dục, thể thao. Hơn 60 cháu 

học sinh năng khiếu ở tạm trong khu dột nát dưới gầm khán đài sân vận động 

và sau nhà thi đấu; các cơ quan chức năng chưa thể hiện thực sự quan tâm đối 

với công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; trong khi vẫn còn diện tích 

đất đầu tư xây dựng nhà, ki ốt cho thuê, liên kết kinh doanh. 

 2.3. Nhiều công trình, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 

nhưng chậm được quyết toán, chậm bàn giao hồ sơ thiết kế gây khó khăn 

trong quá trình quản lý và sử dụng, như: Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội; 

Trường THPT Ba Sơn; Cải tạo sửa chữa THPT Chuyên Chu Văn An; cải tạo 

sửa chữa THPT Hòa Bình... 

 3. Mua sắm tài sản, máy móc, trang thiết bị  

 Đề nghị làm rõ nội dung nêu tại trang 17 Báo cáo 185/BC-UBND ngày 

13/6/2018 của UBND tỉnh, Công tác đầu thầu mua sắm tài sản còn hạn chế 

như:  

 - Việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chưa kịp thời; Thực hiện 

đấu thầu qua mạng chưa bảo đảm theo lộ trình quy định;  

 - Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia chưa thực hiện đầy đủ theo quy định;  

 - Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ các nội dung theo quy 

định; Phân chia gói thầu của một số dự án chưa phù hợp; Việc lập hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ yêu cầu chưa đúng theo hướng dẫn;  

 - Việc tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu còn một số nội dung chưa phù hợp; chưa chấp hành đúng thời gian trong 

quá trình lựa chọn nhà thầu, quy định về thủ tục thực hiện sau đấu thầu; tỷ lệ 

tiết kiệm trong đấu thầu thấp so với toàn quốc. 

 - Một số gói thầu các chủ đầu tư đề xuất cho áp dụng hình thức chỉ định 

thầu với các lý do, hạn mức chưa theo đúng quy định. 
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 Trên đây là một số nội dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn bổ sung, làm rõ. Do thời gian gấp đề nghị UBND tỉnh tạo điều 

kiện giúp đỡ HĐND tỉnh để buổi giám sát đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận:     
- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Ban TT UBMTTQVN tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Thành viên Đoàn GS HĐND tỉnh; 
- C,PVP HĐND tỉnh; 
- Phòng TH, KT; 
- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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