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BÁO CÁO 

Về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hải Dương về “Công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh”; Công văn 

số 03/CV-ĐGSCĐ ngày 27/4/2022 của Đoàn Giám sát chuyên đề “V/v thực 

hiện kế hoạch giám sát”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm 

việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc trên 

địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Kết quả công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc giai đoạn 2018 - 2021 

1. Công tác tham mưu, đề xuất các văn bản, quy định của địa phương 

để thống nhất quản lý, theo dõi tài sản là trụ sở, cơ sở hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 21/06/2017 và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2018 và Công văn số 722/UBND-VP ngày 16/03/2018 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã có Công văn số 495/ STNMT-KHTC ngày 

28/3/2018 triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đến các 

đơn vị trực thuộc. 

Từ năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chế quản lý 

tài sản công của Sở; đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây 

dựng, ban hành quy chế quản lý tài sản công của đơn vị; trong đó quy chế quy 

định cụ thể việc quản lý, sử dụng trụ sở. Hàng năm, thực hiện báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản công theo yêu cầu của UBND tỉnh và văn bản triển khai, 

hướng dẫn của Sở Tài chính. 

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện xác định lại giá trị 

quyền sử dụng đất và điều chỉnh giá trị trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản 

công tỉnh Hải Dương (theo báo cáo số 85/BC-STNMT ngày 03/3/2021). 
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2. Tình hình quản lý, sử dụng trụ sở, cơ sở hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh 

2.1. Danh mục nhà, đất đã giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng: 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa 

chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản 

lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng của Sở. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang quản lý, sử dụng 02 địa 

điểm trụ sở làm việc, cụ thể: 

- Địa điểm Trụ sở chính tại số 159 đường Ngô Quyền, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là trụ sở làm việc của khối Văn phòng 

Sở và 04 đơn vị thuộc Sở (Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Quan trắc và PTMT), gồm 01 tòa nhà 

chính 7 tầng với tổng diện tích sàn làm việc 3.266,6m2 và 01 nhà bảo vệ cấp 4. 

Do số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đông; đặc thù công 

việc của Sở có một số máy móc, thiết bị chuyên dùng tương đối to, cồng kềnh; 

ngoài ra một số công việc sử dụng hóa chất, phải bố trí khu vực để riêng; vì vậy 

diện tích phòng làm việc hiện tại của khối Văn phòng Sở cũng như các đơn vị 

tương đối chật, không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. 

- Địa điểm thứ hai: khu nhà làm việc tại Km4+700 đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (trụ sở cũ) là 

trụ sở làm việc của 2 đơn vị thuộc Sở (Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Công nghệ thông tin) với tổng diện tích sàn 1.229m2. Khu nhà làm 

việc này đã xuống cấp nên điều kiện làm việc của viên chức, người lao động 

cũng chưa được đảm bảo. 

(có tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp kèm theo) 

2.2. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ quan, tổ 

chức theo quy định: 

Giai đoạn 2018-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 18 GCNQSĐ 

đất cho 18 đơn vị, với tổng diện tích là 357.892,20m2 (số liệu cụ thể theo Phụ lục 

kèm theo). 

2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất của các cơ quan, đơn vị: 

Nhìn chung, các trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được 

quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm; không có công 

trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 
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Đối với nhà, đất của các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị trực 

thuộc ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ 

thực hiện việc đo đạc, bàn giao và cấp giấy chứng nhận. Các đơn vị tự quản lý, 

sử dụng, báo cáo đơn vị chủ quản và đơn vị quản lý cấp trên (Sở Tài chính).  

2.4. Thực trạng sử dụng trụ sở, công trình nhà nước giao quản lý, sử 

dụng ngoài mục đích phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị: không có. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của sở 

Trong kỳ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường không xây dựng kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc quản lý, sử dụng trụ sở làm 

việc của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị trực thuộc; không phát 

hiện vi phạm về việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cá nhân, đơn vị.  

4. Công tác phối hợp với các sở, ngành địa phương trong việc quản lý 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trụ sở, cơ sở hoạt động lãng phí, không 

hiệu quả 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị, địa phương trong 

việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất; tham gia Ban chỉ đạo xử lý nhà đất 

tỉnh; tham gia Đoàn liên ngành (do Sở Tài chính chủ trì) kiểm tra hiện trạng nhà, 

đất và phương án liên doanh, liên kết, cho thuê của một số đơn vị nhằm đánh giá 

thực trạng và hiệu quả quản lý, sử dụng nhà đất của các đơn vị. 

5. Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh 

5.1. Kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở cho 

các cơ quan, đơn vị: Không có kết luận, kiến nghị sau giám sát phải thực hiện. 

5.2. Công tác tham mưu thực hiện lộ trình chuyển từ hình thức giao đất 

sang hình thức thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi 

thường xuyên: 

Theo quy định của pháp luật đất đai, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 

tài chính mà có nguồn gốc được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 

thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định; việc sử dụng đất của các đơn vị sự 

nghiệp công lập phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công và 

pháp luật đất đai. Trên cơ sở rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập tự 

chủ tài chính của cơ quan tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp 

với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để tham mưu UBND 

tỉnh chuyển hình thức thuê đất của các đơn vị đảm bảo quy định hiện hành. 

6. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Địa điểm trụ sở làm việc chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 

159 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương có 01 tòa nhà 7 tầng, là trụ sở làm 

việc của khối văn phòng Sở và 04 đơn vị thuộc Sở. Hiện tại, số phòng làm việc 

không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế, diện tích phòng tương đối chật chội; mặt 

khác, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên nhiều và được 
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quản lý, để chung trong các phòng làm việc. Vì vậy, làm ảnh hưởng đến quá 

trình giải quyết công việc. 

Trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường (địa điểm thứ hai), là trụ sở 

làm việc của 2 đơn vị thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Tài 

nguyên và Môi trường) xây dựng lâu năm, đã xuống cấp (như thấm, dột,...) 

không đảm bảo điều kiện làm việc. Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Thông tin 

đang quản lý, lưu trữ một khối lượng lớn tài liệu của ngành tài nguyên và môi 

trường, đa số tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn; hiện tại diện tích kho lưu 

trữ đã chật, không đáp ứng được nhu cầu, gây khó khăn trong quản lý, lưu trữ và 

bảo quản tài liệu. Mặt khác, thực hiện Thông báo số 999-TB/TU ngày 31/7/2018 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài chính thu hồi Trụ sở cũ của Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê thời hạn 50 

năm. Vì vậy, Sở gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc và kho 

lưu trữ hồ sơ, tài liệu tài nguyên và môi trường. 

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ 

chức hành chính sự nghiệp:  

- Văn bản quy phạm pháp luật về Đất đai chưa quy định rõ ràng, chi tiết, 

cụ thể trong việc xử lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các cơ quan, 

tổ chức hành chính sự nghiệp; chưa điều chỉnh kịp những phát sinh trong thực 

tế,… việc xử lý vướng mắc, cấp Giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị 

thường phải vận dụng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Các cơ quan trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, khiếu nại 

liên quan đến việc sử dụng đất. Tuy nhiên, các đơn vị chưa chủ động rà soát việc 

quản lý, sử dụng đất và liên hệ kịp thời với cơ quan tài nguyên và môi trường để 

được cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật đất đai. 

- Quá trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại các địa phương 

đã dẫn đến ranh giới, diện tích sử dụng của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

biến động so với các lần đo đạc trước đây theo Nghị định số 14/1998/NĐ-CP 

ngày 06/3/1998, Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 và Bản đồ địa 

chính trước đây nên ảnh hưởng đến việc xác định nguồn gốc và mốc giới sử 

dụng đất, nhiều trường hợp phải đo đạc lại hiện trạng sử dụng đất. 

- Nhiều trường hợp trong một khuôn viên trụ sở làm việc có nhiều cơ 

quan cùng sử dụng nhưng một cơ quan được cấp có thẩm quyền giao quản lý 

hoặc một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng trụ sở làm việc 

chung với Văn phòng Uỷ ban nhân dân các cấp nay thực hiện cấp GCNQSD đất 

cho từng đơn vị cần phải họp, thống nhất, đo đạc lại; vì vậy, mất thời gian nhiều 

hơn và ảnh hưởng đến tiến độ cấp GCN chung. 
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- Quá trình lưu giữ tài liệu sử dụng đất của nhiều cơ quan chưa được quan 

tâm, còn bị thất lạc nhiều giấy tờ, ảnh hưởng đến việc thu thập tài liệu, hoàn 

thiện hồ sơ. 

7. Những kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng thêm Trụ sở làm việc, kho 

lưu trữ chuyên dụng tại vị trí khu đất còn lại phía sau Trụ sở chính của Sở Tài 

nguyên và Môi trường để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và công tác 

quản lý, lưu trữ, bảo quản hệ thống hồ sơ, tài liệu ngành tài nguyên và môi trường. 

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

triển khai xây dựng Đề án “Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

xây dựng công trình sự nghiệp trên địa bàn tỉnh”; đồng thời, giao Sở Kế hoạch - 

Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp tham 

mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kịp thời. 

II. Kết quả công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc cơ quan Nhà 

nước Trung ương trên địa bàn tỉnh (đến ngày 31/12/2021). 

Tính đến 31/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp GCNQSD đất 

cho 152 cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 

4.705.585,05m2 (số liệu cụ thể theo Phụ lục kèm theo). 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Đoàn Giám sát chuyên đề - Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  

- Đoàn Giám sát chuyên đề; 

- Giám đốc Sở; (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Nguyễn Thị Như Trang 

 

 

 

 


