
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 21/BC-STC 

 
Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2019 

BÁO CÁO 

Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về tổ chức bán  

đấu giá trụ sở cũ Bệnh viện Y học cổ truyền  

 

Thực hiện Công văn số 5067/VP-KTTH ngày 19/12/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị của Sở Y tế về tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ Bệnh 

viện Y học cổ truyền; 

Căn cứ Công văn số 1937/SYT-KHTC ngày 13/12/2018 của Sở Y tế V/v xin chủ 

trương tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ của Bệnh viện y học cổ truyền, Sở Tài chính đã tổ 

chức cuộc họp ngày 11/01/2019 với các cơ quan chức năng liên quan gồm: Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế và UBND thành phố Lạng Sơn. Trên cơ sở ý 

kiến của các ngành dự họp, Sở Tài chính báo cáo đề xuất phương án xử lý đất và tài sản 

gắn liền với đất trụ sở cũ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/20171;  

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công2; Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 37/2018/TT-

BTC ngày 16/4/2018 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 

về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

- Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lạng Sơn3. 

                                                 
1
 Điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định tài sản công bị thu hồi trong trường 

hợp: “Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế” 

 
2
 + Điểm c, Khoản 1 Điều 18: “...Bàn giao cho Sở Tài chính đối với tài sản công do cơ quan, người có 

thẩm quyền thuộc cấp tỉnh quyết định thu hồi” 

+ Khoản 2 Điều 19: “Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý tài sản công có quyết định thu hồi của cơ quan, 

người có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Riêng văn bản đề nghị xử lý tài sản trong hồ sơ đề 

nghị xử lý được thay bằng phương án xử lý tài sản thu hồi của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý 

tài sản công quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định này” 

 
3
 Khoản 1 Điều 5, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy 

định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Quyết định thu hồi tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

bao gồm:…Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp” 
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 2. Thông tin về khu đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở cũ Bệnh viện Y 

học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn 

a) Thửa đất được quyền sử dụng 

- Tên người sử dụng đất: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn 

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T00047 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp 

ngày 24/4/2006 

- Địa chỉ thửa đất: Số 48 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn 

- Thửa đất số: 15; Tờ bản đồ số: 14 

- Diện tích: 2.014,9 m2 (Hai nghìn không trăm mười bốn phẩy chín mét vuông) 

- Hình thức sử dụng:  

 + Sử dụng riêng: 2.014,9 m2  

 + Sử dụng chung: 0 m2  

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở y tế không kinh doanh 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 

- Giá trị quyền sử dụng đất theo sổ sách kế toán của đơn vị năm 2017: 4.154,88 

triệu đồng 

b) Tài sản gắn liền với đất (Gồm các khu nhà): 

- Nhà cấp III: 624 m2; Nhà cấp IV: 310 m2  

- Nguyên giá tài sản trên đất (nhà): 1.664,48 triệu đồng 

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đến 31/12/2017: 328,78 triệu đồng. 

3. Báo cáo đề xuất Sở Y tế 

a) Đề xuất bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại trụ sở cũ của Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh tại địa chỉ số 48 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Giao cho các Sở, ban ngành và cơ quan có liên quan tổ 

chức thực hiện. 

b) Kinh phí thu được từ việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 

đề nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh để đầu tư vào các hạng mục 

công trình xây dựng trọng điểm của ngành y tế tỉnh Lạng Sơn. 

4. Kiểm tra, rà soát của Sở Tài chính 

- Từ tháng 10/2018, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã chuyển đến cơ sở mới 

tại thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trụ sở cũ 

Bệnh viện Y học cổ truyền (số 48 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn) không còn nhu cầu sử dụng. Sau khi Sở Tài chính phối hợp với các cơ 

quan liên quan rà soát tại cuộc họp ngày 11/01/2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

không có đơn vị nào thiếu trụ sở để bố trí sử dụng phù hợp với công năng sử dụng trụ 

sở cũ Bệnh viện Y học cổ truyền. 

- Tại nội dung cuộc họp ngày 11/01/2019 các ngành chức năng rà soát theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00047 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 
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24/4/2006 cho Bệnh viện Y học cổ truyền thì diện tích đất là 2.014,9 m2, tuy nhiện 

diện tích đất này đã dành lại một khoảng trống phía Đông Bắc làm đường đi cho các 

hộ có nhà ở phía sau Bệnh viện nhưng hiện nay đường này đã bị một số hộ sử dụng 

đất bên cạnh lấn chiếm sử dụng, có 02 hộ có nhà phía sau Bệnh viện không có lối đi 

mà phải đi nhờ qua sân của Bệnh viện từ nhiều năm nay, các cấp chính quyền địa 

phương đã nhiều lần vào cuộc để giải quyết tranh chấp nhưng đến thời điểm hiện nay 

chưa dứt điểm. 

- Theo quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt thì khu đất trụ sở cũ 

Bệnh viện Y học cổ truyền được phân thành 02 lô, dành một phần đất giữa 02 lô đất cho 

02 hộ có nhà phía sau Bênh viện hàng ngày vẫn đi qua để làm đường đi, tuy nhiên phần 

đất phía Đông Bắc của Bệnh viện do các hộ bên cạnh lấn chiếm vẫn chưa giải quyết 

xong, khu đất hiện nay diện tích còn lại bao nhiêu cũng chưa trích đo lại nên chưa thể 

thực hiện các thủ tục để bán đấu giá theo đề xuất của Sở Y tế. 

 5. Đề xuất của Sở Tài chính 

- Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở của các cơ quan, 

đơn vị, ...không còn nhu cầu sử dụng phải báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh 

phương án xử lý, qua rà soát khu đất trụ sở cũ Bệnh viện Y học cổ truyền phù hợp với 

quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất là đất ở, đủ điều kiện bán đấu giá, tuy 

nhiên hiện nay diện tích đất đã thay đổi so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

việc xử lý lấn chiếm đất đai giữa các hộ gia đình và Bệnh viện Y học cổ truyền chưa 

dứt điểm, 02 hộ có nhà phía sau Bệnh viện hiện nay vẫn đi qua sân của Bệnh viện nên 

chưa thể thu hồi để thực hiện bán đấu giá. 

- Sở Tài chính đề xuất UBND như sau: 

+ Giao Bệnh viện Y học cổ truyền phối hợp với UBND thành phố và các cơ 

quan chức năng liên quan kiểm tra thực địa khu đất, giải quyết việc lấn chiếm đất đai 

của các hộ gia đình với Bệnh viện Y học cổ truyền theo quy định. Thời gian thực hiện 

xong trước ngày 31/3/2019. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn trích đo lại khu 

đất sau khi đã giải quyết xong tranh chấp. 

+ Sau khi giải quyết xong việc lấn chiếm đất đai, Bệnh viện y học cổ truyền có 

trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh thu hồi khu đất và tài sản gắn liền 

với đất để bán đấu giá theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

           KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                              

- UBND tỉnh (b/c);       
- Các sở: TN&MT, XD, Y tế; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở TC; 

- C, PCVP Sở, Tổ CTQĐ 33; 

- Các phòng: TCHCSN, QLNS; 

- Lưu:  VT, QLG&CS. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 



 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /VP-KKTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi:  

Các Sở: - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; 

     - Bệnh viện Y học cổ truyền; 

                                                          - UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số:            /BC-STC ngày     tháng 01 năm 2019 của Sở Tài 

chính về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ Bệnh 

viện Y học cổ truyền, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

- Giao Bệnh viện Y học cổ truyền phối hợp với UBND thành phố và các cơ 

quan chức năng liên quan kiểm tra thực địa khu đất, giải quyết việc lấn chiếm đất 

đai của các hộ gia đình với Bệnh viện Y học cổ truyền theo quy định. Thời gian 

thực hiện trước ngày 31/3/2019. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn trích đo lại khu 

đất sau khi đã giải quyết xong tranh chấp. 

- Sau khi giải quyết xong việc lấn chiếm đất đai, Bệnh viện Y học cổ truyền 

có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh thu hồi khu đất và tài sản 

gắn liền với đất để bán đấu giá theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nơi nhận: 
Như trên; 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

Sở Xây dựng; 

PCVP UBND tỉnh; Các phòng 

KTCN, TH, TTTH, CB; 

Lưu: VT, KTTH. 

 

 PHO CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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