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THÔNG BÁO  
KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN GIÁM SÁT HĐND TỈNH  

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình quản lý sử dụng tài sản công 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

  
 

 

Thực hiện Chương trình giám sát số 219/CTr-ĐGS ngày 27/4/2018 của 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh về giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 03/10/2018, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc 

với UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (giám sát tập trung vào các nội dung: đất công; nhà, trụ sở công; mua sắm 

tài sản công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên).  

Thành phần dự buổi làm việc: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí 

Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm 

Trưởng Đoàn giám sát. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực 

UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở 

ngành, UBND một số huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe báo cáo UBND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự buổi 

làm việc, ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận như sau: 

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA CƠ QUAN CHỊU SỰ GIÁM SÁT 

UBND tỉnh Lạng Sơn, các Sở ngành, UBND các huyện thành phố đã 

nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo làm việc với Đoàn giám sát 

chuyên đề; nội dung báo cáo đã cơ bản bám sát vào nội dung yêu cầu theo đề 

cương gửi kèm theo Chương trình số 219/CTr-ĐGS ngày 27/4/2018 của Đoàn 

giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh.  

B. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt đạt được   

Trong những năm qua công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn 
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tỉnh đã được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng 

thẩm quyền, đảm bảo các quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã trình HĐND ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý tài sản công; đồng thời triển 

khai có hiệu quả các văn bản của cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn 

bản có liên quan kịp thời, chất lượng; thể hiện rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ 

quan quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. 

Công tác quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, 

góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước; tài sản cơ bản được sử dụng 

đúng mục đích, mang lại hiệu quả, phục vụ tốt trong công tác quản lý hành chính, 

cung cấp dịch vụ công. Tình trạng lãng phí, thất thoát trong quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước dần được khắc phục, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính 

công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Việc đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản được thực hiện theo quy hoạch, kế 

hoạch, định mức, tiêu chuẩn và được xác định trong dự toán ngân sách nhà nước 

hàng năm. Các cơ quan đơn vị đã tuân thủ và thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Công tác giao nhận, quản lý hồ sơ tài sản thực hiện theo quy định. 

a) Đối với quản lý, sử dụng đất công 

- Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý đất công, 

đất được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả sử dụng, đảm bảo các 

quy định của pháp luật; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã thực 

hiện việc giao nhận, quản lý hồ sơ tài sản theo quy định. 

- Một số khu đất trống, đất có vị thế thương mại sử dụng không hiệu quả 

hoặc không có nhu cầu sử dụng được UBND tỉnh chỉ đạo rà soát và thực hiện bán 

đấu giá tạo vốn đầu tư phát triển (trong giai đoạn 2009-2017 đã thực hiện đấu giá 

105 khu đất, đã thu được 361.612 triệu đồng). 

b) Đối với quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc 

- Nhà, trụ sở làm việc cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ hoạt động; hầu 

hết cơ quan, đơn vị đã quan tâm quản lý, vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả sử 

dụng; không phát sinh việc sử dụng trụ sở trái quy định của nhà nước 

- Tài sản được theo dõi, quản lý, hạch toán, trích hao mòn trên hệ thống sổ 

sách kế toán. Việc quản lý tài sản, quy trình, thủ tục mua sắm, trang bị, xử lý tài 

sản (thanh lý, tháo dỡ nhà để xây dựng mới, điều chuyển nhà, trụ sở...) đã tuân 

theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn.  
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c) Đối với quản lý, sử dụng phương tiện, trang thiết bị có giá trị từ 500 

triệu đồng trở lên 

- Các tài sản được sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác quản lý nhà 

nước, cung cấp dịch vụ công, không sử dụng vào mục đích kinh doanh trái quy 

định. Các trang thiết bị hiện có cơ bản đáp ứng được nhu cầu, hoạt động tốt, phát 

huy được hiệu quả sử dụng, nhiều tài sản đã hết khấu hao, hết niên hạn sử dụng 

nhưng vẫn được tận dụng để sử dụng. 

- Việc thanh lý, điều chuyển tài sản được thực hiện thống nhất, đúng trình tự 

thủ tục theo quy định. Việc hạch toán kế toán, tính khấu hao tài sản cơ bản được 

thực hiện theo quy định. 

2. Hạn chế và khó khăn  

a) Đối với tài sản là đất công:  

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước chưa được 

đăng ký, 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 khu đất).  

- Còn tình trạng đất công bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích; một 

số khu đất công không sử dụng nhưng chậm được xem xét, xử lý theo quy định. 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, 

khoáng sản chưa đạt hiệu quả cao, một số khu vực còn xảy ra hoạt động khai thác 

đất, san lấp mặt bằng trái phép, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, gây sạt lở đất, ô 

nhiễm môi trường, làm thất thoát nguồn tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước 

(huyện Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn); 

- Việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản vẫn còn hạn chế trong quá 

trình tổ chức đấu giá. 

b) Đối với việc quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc 

- Nhiều nhà, trụ sở công đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng 

chưa cân đối được nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp. Diện tích nhà, trụ 

sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp giữa các đơn vị còn chưa đảm bảo theo định mức, 

có nơi thừa, có nơi thiếu. 

- Một số công trình trụ sở mới được đầu tư xây dựng phần xây lắp, thiếu 

trang thiết bị; dẫn đến khó khăn trong quản lý, khai thác, sử dụng (Dự án Bệnh 

viện Đa khoa 700 giường; Dự án mở rộng, nâng cấp Trung tâm chữa bệnh - Giáo 

dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy);  
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- Nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

về sử dụng nhà, trụ sở công chưa cao, công tác thống kê tài sản, tổng hợp, cập nhật 

biến động tài sản, tính khấu hao tài sản tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế. 

- Việc bàn giao, quản lý hồ sơ tài sản công có nhiều cơ quan chưa được thực 

hiện đầy đủ: hồ sơ hoàn công của công trình hoàn thành chậm được bàn giao, gây 

khó khăn cho người quản lý, sử dụng. 

c) Đối với mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị có giá trị từ 500 triệu 

đồng trở lên 

- Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa TTB chưa đáp ứng yêu cầu; việc 

trang bị mới TTB không kịp thời; nhiều TTB đã hết thời gian sử dụng, thời gian 

khấu hao, đủ điều kiện thanh lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng gây mất an toàn… 

- Công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị có lúc chưa thực hiện đầy đủ quy 

trình thủ tục quy định, như việc đăng tải thông tin qua mạng chưa đảm bảo lộ trình 

quy định, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sô yêu cầu, xét 

tuyển, thẩm định còn một số nội dung chưa phù hợp. 

- Việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra quản lý sử dụng tài sản công có 

lúc chưa được kịp thời dẫn đến việc sử dụng một số tài sản chưa hiệu quả, hoặc 

chậm được xem xét, xử lý. 

- Ô tô phục vụ công tác tại nhiều cơ quan đơn vị còn thiếu và hết niên hạn 

sử dụng dẫn đến phải đầu tư sửa chữa nhiều, hiệu quả sử dụng thấp. 

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, YÊU CẦU  

1. Đối với UBND tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

pháp luật của nhà nước và quy định của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công. Chỉ 

đạo triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2018. Ban hành đầy đủ các văn bản làm cơ sở pháp lý để các đơn vị 

triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định đối với một số đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các khu đất công bị lấn chiếm, 

đất sử dụng không đúng mục đích, đất trống không sử dụng theo phương án đã 

được duyệt; tiến hành rà soát tài sản công của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn để 

có cơ sở dữ liệu quản lý; khẩn trương giao trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền 

đối với tài sản công chưa sử dụng. 

- Tiếp tục quan tâm xem xét bố trí kinh phí thiết bị để khẩn trương đưa các 

công trình đã được đầu tư vào sử dụng như Dự án Bệnh viện Đa khoa 700 giường; 
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Dự án mở rộng, nâng cấp Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

thành Cơ sở cai nghiện ma túy. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố đề cao 

trách nhiệm trong việc quản lý khai thác tài sản công và tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý, tài sản công; đồng thời quan tâm tập huấn, 

hướng dẫn thường xuyên cho các đơn vị và cán bộ có liên quan về quản lý, sử 

dụng tài sản công; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về tài sản công của các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn. 

2. Đối với Sở Tài chính: 

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý, sử dụng 

tài sản công theo quy định; tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; kịp thời tham mưu 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh về quản lý tài 

sản công, ban hành các văn bản hướng dẫn làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp 

thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công 

tác quản lý, sử dụng tài sản công về đấu thầu mua sắm tài sản tập trung, đấu giá tài 

sản công… Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực, trình độ chuyên môn của công chức 

làm công tác quản lý tài sản công tại các đơn vị, các huyện, thành phố. 

3. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của nhà nước và quy 

định của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi trách nhiệm của 

ngành để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định việc quản 

lý, sử dụng tài sản công theo đúng các quy định của Nhà nước là nhiệm vụ bắt 

buộc.  

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về tình hình quản lý 

sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị 

nhà nước và các cá nhân. 

- Tăng cường quản lý các dự án giao đất, cho thuê đất đảm bảo sử dụng 

đúng mục đích và đúng tiến độ thực hiện dự án. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đúng 

các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai như điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm…;  quan 

tâm phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các nội dung cần đáp ứng đúng 
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tiến độ, thời gian như thiết lập các cơ sở dữ liệu, đo đặc đất đai…phục vụ công tác 

quản lý, sử dụng đất và có các giải pháp kiến nghị, đề nghị với UBND tỉnh xử lý 

nghiêm các cơ quan, đơn vị không chấp hành các lộ trình kế hoạch đề ra.  

4.  Đối với UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn 

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản 

pháp luật của nhà nước và quy định của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công theo 

thẩm quyền để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định việc 

quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng các quy định của Nhà nước là nhiệm vụ 

bắt buộc; tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, người đứng đầu trong quản lý, sử 

dụng tài sản công bảo đảm quy định, không lãng phí.  

- Duy trì việc quản lý, sử dụng đất được giao đúng quy định, hiệu quả;  chỉ 

đạo tập trung hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với đất công bị lấn chiếm, đất trống 

không sử dụng theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiến hành rà soát 

tài sản công của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn để có cơ sở dữ liệu quản lý; 

khẩn trương giao trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền đối với tài sản công chưa 

sử dụng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý, tài sản 

công; đồng thời quan tâm tập huấn, hướng dẫn thường xuyên cho các đơn vị và 

cán bộ có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về tài 

sản công của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

Trên cơ sở kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, 

giao Tổ giúp việc cho Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh hoàn thiện Báo 

cáo kết quả giám sát trình ra kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018./. 
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