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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại Văn bản số 01/CV-ĐGSCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022 “Về 
việc thực hiện kế hoạch giám sát” (sau đây gọi là Đoàn Giám sát);

UBND tỉnh đã giao cho cơ quan chuyên môn rà soát, báo cáo tình hình 
quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã 
hội và đơn vị trực thuộc theo yêu cầu, kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả 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 tỉnh (sau đây gọi là cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý) giai đoạn 2018-2021

1. Công tác triển khai, ban hành văn bản
Thực hiện Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), Nghị định 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, 
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản pháp luật và văn bản chỉ đạo để triển khai 
tại địa phương gồm:

1.1. Công tác ban hành văn bản pháp luật:
- UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-

HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định phân 
cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh ban 
hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công 
trình sự nghiệp khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý;

1.2. Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành:
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc thực hiện các quy 

định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính là 
cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai theo quy định. 
Trong giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, 
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điều hành liên quan đến việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 
sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể như sau:

- Văn bản chỉ đạo số 722/UBND –VP ngày 16/3/2018 Về việc Triển khai 
thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/10/2018 Về tăng cường triển khai thực 
hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/10/2020 Về việc đẩy hành triển khai 
thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi 
hành Luật.

- Văn bản 1101/UBND-VP ngày 05/4/2021 v/v sử dụng tài sản công tại 
đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên 
kết.

Ngoài các văn bản chỉ đạo, điều hành chung nêu trên, UBND tỉnh đã ban 
hành nhiều văn bản giao, chỉ đạo Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình quản 
lý, sử dụng tài sản công toàn tỉnh hàng năm theo yêu cầu của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản và một số báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

2. Tình hình quản lý, sử dụng trụ sở của các cơ quan hành chính nhà nước 
sử dụng ngân sách tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện), cơ sở hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp cấp tỉnh:

Cơ bản, từ khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành, 
công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện theo đúng các quy định của pháp 
luật; chấp hành và thực hiện theo phân cấp thẩm quyền quản lý, tài sản công và 
các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công; việc đầu 
tư xây dựng trụ sở đảm bảo đúng định mức, có sự thẩm định, theo dõi của cơ 
quan có thẩm quyền; chấp hành trình tự, thủ tục mua sắm theo đúng quy định; 
tài sản công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quy 
chế sử dụng tài sản công theo quy định; đến nay, các đơn vị đã ban hành đầy đủ 
Quy chế để thực hiện tại đơn vị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công; 

Đối với công tác rà soát số liệu, báo cáo đăng ký, kê khai tài sản, báo cáo 
tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: Hàng năm, UBND tỉnh đều có văn bản 
giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị để 
thực hiện báo cáo theo quy định; đến nay, các đơn vị đã từng bước quan tâm và 
chấp hành nghiêm túc, đúng chế độ theo quy định.

Qua nắm bắt, theo dõi, về cơ bản, Trụ sở làm việc các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị 
cấp tỉnh có diện tích Trụ sở chật hẹp, nhà làm việc xuống cấp làm ảnh hưởng 
đến môi trường làm việc của cán bộ (Trụ sở Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và 
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PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông); nhiều huyện gặp khó khăn trong việc 
thực hiện chủ trương di chuyển các phòng, ban, đơn vị có trụ sở riêng vào Trụ 
sở Văn phòng UBND cấp huyện do chưa có vị trí phù hợp để bố trí.

3. Kết quả thực hiện sắp xếp, điều chuyển, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở 
hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trong giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp, 
xử lý một số cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh 
quản lý cụ thể như sau:

3.1. Về tiếp nhận, điều chuyển: UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tiếp 
nhận, điều chuyển 13 cơ sở nhà, đất (Danh sách chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

3.2. Về bán tài sản công: UBND tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý tài sản 
công theo hình thức bán đối với 13 cơ sở nhà, đất; số tiền thu được là: 255,5 tỷ 
đồng (Danh sách chi tiết tại Phụ lục III kèm theo).

3.3 Về phương án thu hồi: UBND tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý tài 
sản công theo hình thức thu hồi để thực hiện chuyển mục đích theo quy hoạch 
của các địa phương đối với 11 cơ sở nhà, đất (Danh sách chi tiết tại Phụ lục IV 
kèm theo).

3.4. Về việc triển khai tổng hợp và phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 
nhà đất tổng thể theo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 
67/2021/NĐ-CP của Chính phủ (phương án toàn tỉnh): Sở Tài chính đã tích cực 
phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai lập phương án sắp 
xếp, xử lý nhà đất toàn tỉnh và tháng 7/2021 đã có Báo cáo gửi UBND tỉnh; 
UBND tỉnh đã họp và chỉ đạo Sở Tài chính tập trung khảo sát thực tế, rà soát chi 
tiết, cụ thể từng vị trí đất dôi dư đề nghị điều chuyển, bàn giao, thu hồi trên địa 
bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Hiện nay, Sở Tài chính đang chủ trì rà soát, tổng hợp để trình UBND tỉnh 
xem xét phê duyệt theo quy định.

4. Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND 
tỉnh năm 2018 

Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát chuyên đề - Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2018; UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai việc thực hiện, kết quả đạt 
được cụ thể như sau:

- Công tác phân cấp, gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị được 
giao quản lý, sử dụng trụ sở: Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 
2017, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 
03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý; trong đó đã 
đẩy mạnh việc phân cấp thẩm quyền quyết định và quy định rõ trách nhiệm cho 
thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc đầu tư xây dựng, thuê, thanh lý, 
điều chuyển đối với trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp.
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- Trong giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh đã quan tâm, bố trí kinh phí để 
cải tạo, sửa chữa một số Trụ sở làm việc bị xuống cấp như: Trụ sở làm việc các 
tổ chức xã hội tại số 15 Hồng Quang (2,28 tỷ đồng), Trụ sở làm việc Sở Văn hóa 
Thể thao và Du lịch (3,5 tỷ đồng), Sở Xây dựng (4,6 tỷ đồng).

- Về việc thực hiện lộ trình chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất đối 
với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên: Thực hiện kiến nghị 
của Đoàn Giám sát - Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn 
bản số 13704/BTC-QLCS ngày 01/12/2021 v/v thu tiền thuê đất của các đơn vị 
sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, UBND tỉnh đã có văn bản số 4498/UBND-
VP ngày 08/12/2021 giao Sở Tài chính chủ trì triển khai; Sở Tài chính đã có văn 
bản gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị để hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Sở 
Tài nguyên - Môi trường, Cục Thuế tỉnh hoàn thiện thực hiện thủ tục đất đai và 
xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở nộp tiền thuê đất theo quy định. Toàn tỉnh 
hiện có 42 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, 
đến nay đã có một số đơn vị chuyển sang thực hiện thuê đất theo quy định; các 
đơn vị còn lại đang phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường để thực hiện.

Số liệu tổng hợp về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và tình hình 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu biểu Đoàn Giám sát yêu cầu 
tổng hợp, Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện và sẽ gửi báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 15/5/2022 để làm cơ sở tổng hợp báo cáo theo quy định.

5. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; việc chuyển đổi từ hình thức giao đất không thu tiền sang hình thức 
thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (đơn vị tự đảm bảo 
chi thường xuyên; đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) còn chậm, 
nguyên nhân: Nhiều đơn vị sự nghiệp có nguồn thu chủ yếu là từ NSNN đặt 
hàng theo giá dịch vụ sự nghiệp công chưa được kết cấu đủ các chi phí nên việc 
phải nộp tiền thuê đất sẽ gặp khó khăn; đa số các đơn vị đều đang sử dụng ổn 
định nên không chủ động rà soát để phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường 
hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai.

6. Đề xuất, kiến nghị
- Sở Tài chính: Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý nhà đất 

theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ 
để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; Tiếp tục tham mưu 
phương án sắp xếp lại, xử lý Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các 
cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục về đất đai (cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi sang thuê đất đối với đơn vị 
SNCL tự chủ tài chính). 
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- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các 
quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về tiêu chuẩn, định mức, thẩm 
quyền quyết định khi đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, thanh lý, điều chuyển tài 
sản công là nhà, đất; tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công một cách khoa học, 
hợp lý, đúng mục đích để đảm bảo tài sản công được sử dụng có hiệu quả, tránh 
lãng phí, thất thoát.

II. Kết quả công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà 
nước Trung ương đóng trên địa bàn (tính đến 31/12/2021)

1. Tình hình quản lý đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho các cơ quan TW đóng trên địa bàn (Chi tiết tại phụ lục VI kèm theo)

2. Công tác phối hợp, cho ý kiến đối với các cơ quan trong việc kiểm 
tra, rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của các cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Trong giai đoạn 2018-2021: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị và đã cho ý kiến về phương án sắp xếp, xử lý đối với 15 
cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn (Danh sách chi tiết tại Phụ lục V 
kèm theo). 

Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị các cơ quan trung ương, UBND các 
huyện, thành phố phối hợp rà soát các cơ sở nhà, đất hiện đang quản lý, trường 
hợp dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng sai mục đích, không hiệu quả, 
bỏ hoang, ... đề nghị lập phương án trình cấp có thẩm quyền chuyển giao về 
UBND tỉnh quản lý (Văn bản số 3889/STC-QLGCS ngày 02/12/2021; Văn bản 
số 662/STC-QLGCS ngày 11/3/2022). Kết quả, đã rà soát được 9 cơ sở nhà, đất 
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo). 

3. Kết quả tiếp nhận cơ sở nhà, đất của các cơ quan Trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh quản lý, xử lý theo quy định

Trong giai đoạn 2018-2021: UBND tỉnh tiếp nhận, bàn giao đối với 13 cơ 
sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn về địa phương 
để quản lý, xử lý (Danh sách chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

4. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan trung ương 

trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền trung ương quản lý. Vì vậy, việc phối hợp rà 
soát, kiểm tra các cơ sở nhà, đất gặp khó khăn.  

- Một số cơ quan trung ương còn chậm việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, 
đất theo quy định; một số đơn vị đã di chuyển đến làm việc tại trụ sở mới nhưng 
chưa kịp thời bàn giao trụ sở cũ về địa phương để quản lý, xử lý theo quy định.

5. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị các Cơ quan Trung ương có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan 
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kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền 
chuyển giao các cơ sở nhà, đất dôi dư, không sử dụng, sử dụng sai mục đích, sử 
dụng không hiệu quả, ... về UBND tỉnh để quản lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; UBND tỉnh báo cáo 
và xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển khai thực 
hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Hải, Ô Hùng;
- Lưu: VT, KTTC, Thư (08b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
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