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Số:            /BGTVT-TC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 
V.v: Phương án xử lý cơ sở nhà, đất 

của Tổng cục ĐBVN là nhà Hạt 

QLĐB 6 và Hạt QLĐB 7 thuộc địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

  

 

Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được các văn bản số 1184/UBND-

KTTH ngày 6/11/2019; số 437/UBND-KTTH ngày 29/4/2020; số 119/UBND-KT 

ngày 29/1/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về đề nghị chuyển cơ 

sở nhà, đất của Tổng cục Đường bộ Viêt Nam (Tổng cục ĐBVN) trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn gồm: Cơ sở Nhà hạt 6 giao thông huyện Tràng Định; Nhà hạt giao thông 

7 tại Văn Quan, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện ý kiến 

của Bộ Tài chính tại văn bản số 11306/BTC-QLCS ngày 17/9/2020, Bộ GTVT đã 

chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện 

trạng 02 cơ sở nhà, đất là Hạt QLĐB 6 và Hạt QLĐB 7 thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

vào ngày 30/11/2020 và đã thống nhất ký biên bản kiểm tra.  

Đến nay, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 9118/TCĐBVN-TC ngày 

10/12/2020 báo cáo Bộ GTVT phương án đề nghị chuyển giao về địa phương để 

quản lý, xử lý tiếp đối với 02 cơ sở nhà đất là nhà Hạt QLĐB 6 và nhà Hạt QLĐB  7 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng thời UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 

119/UBND-KT ngày 29/1/2021 về đề nghị phương án sắp xếp, xử lý đối với 02 cơ 

sở nhà đất nêu trên. Căn cứ đề nghị của Tổng cục ĐBVN và ý kiến đề nghị của 

UBND tỉnh Lạng Sơn tại các văn bản nêu trên, Bộ GTVT gửi Bộ Tài chính đề nghị 

xem xét thống nhất xử lý đối với 02 cơ sở nhà đất cụ thể như sau: 

1/ Đối với cơ sở nhà, đất Nhà Hạt 6 có địa chỉ tại khu 5, thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định, diện tích đất là 307,2 m2, diện tích xây dựng là 179,29 m2, gồm 

nhà làm việc, nhà kho và tường rào bao: 

- Tổng cục ĐBVN đã báo cáo xác định không có nhu cầu sử dụng. 

- Ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn: Khu đất Tòa án nhân dân huyện Tràng 

Định, thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang quản lý, sử dụng là khu đất liền kề 

phía sau Nhà Hạt 6. Diện tích đất là 982 m2, trụ sở gồm 02 Nhà làm việc 02 tầng (06 

phòng làm việc, 01 phòng kho, 01 Hội trường xét xử). Theo đồ án cải cách tư pháp, 

Tòa án nhân dân huyện Tràng Định hiện chưa đảm bảo số lượng 03 Hội trường xét 

xử, thiếu các phòng chức năng như: phòng tiếp công dân, phòng chờ xét xử và phòng 

nghị án. Trên cơ sở nhu cầu mở rộng trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, 

ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 1184/UBND-KTTH và 

Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 320/TANDTC-KHTC ngày 08/10/2020, về 
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việc xin được tiếp nhận cơ sở nhà, đất của Hạt 6 Giao thông Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn để bố trí cho Tòa án nhân dân huyện Tràng Định sử dụng theo quy định. 

- Ý kiến của Bộ GTVT: Bộ GTVT không có thẩm quyền trong công tác thẩm 

định định mức sử dụng cơ sở nhà, đất đối với Tòa án nhân dân huyện Tràng Định. 

Qua công tác kiểm tra hiện trạng và báo cáo của Tổng cục ĐBVN, Bộ GTVT thống 

nhất không có nhu cầu sử dụng làm nhà hạt đối với cơ sở nhà, đất nêu trên, Bộ GTVT 

đề nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định điều chuyển về địa phương để bố trí sử 

dụng theo ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn tại các văn bản số 119/UBND-KT ngày 

29/1/2020 và ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao tại văn bản số 320/TANDTC-KHTC 

(chi tiết theo biên bản kiểm tra hiện trạng và phụ lục kèm theo) 

2/ Đối với cơ sở nhà, đất Nhà Hạt 7 có địa chỉ tại phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan, diện tích đất là 724,9 m2, diện tích xây dựng là 182,72 m2, 

gồm Nhà làm việc, nhà bếp và tường rào bao quanh: 

 - Tổng cục ĐBVN đã báo cáo Bộ GTVT xác định không có nhu cầu sử dụng. 

 - Ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại 

của nhân dân hai bên bờ sông Tu Đồn và mở rộng không gian, tạo kiến trúc cảnh 

quan cho cửa ngõ thị trấn Văn Quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng để cải tạo, 

nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm 2, phố Tân Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan. Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 437/UBND-KTTH về 

việc thu hồi đất và thanh lý Nhà Hạt 7 giao thông (tại Km28+400, QL1B) huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Ý kiến của Bộ GTVT: thống nhất với đề nghị của Tổng cục ĐBVN và UBND 

tỉnh Lạng Sơn, để nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định xử lý điều chuyển cơ sở 

nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền (chi tiết theo biên bản kiểm tra hiện trạng và phụ 

lục kèm theo). 

Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét xử lý tiếp theo thẩm quyền, căn 

cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện./. 
Gửi kèm theo các văn bản số: 

- Các văn bản số 1184/UBND-KTTH ngày 6/11/2019; số 437/UBND-KTTH ngày 

29/4/2020; số 119/UBND-KT ngày 29/1/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn bản số 320/TANDTC-KHTC ngày 8/10/2020 của Tòa án nhân dân tối cao; 

- Văn bản số 9118/TCĐBVN-TC ngày 10/12/2020 của Tổng cục ĐBVN; 

- 02 biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà Hạt 6 và Hạt 7 của Bộ GTVT. 

     
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Cục QLĐB I (để biết); 

- Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn (để 

      phối hợp xử lý); 

- Lưu: VT – TC (Khang). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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