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BÁO CÁO 

Thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh 

về tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2017 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1116//STC-QLG&CS ngày 12/6/2019 của Sở Tài 

chính về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình 

hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2009 – 2017, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 697/UBND-TCKH 

ngày 30/11/2018 về thực hiện xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài 

sản công. Kết quả 75/75 đơn vị đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công, đạt 100%; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch ban hành văn 

bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kê khai, điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất, 

thực hiện kê khai theo hướng dẫn và đề nghị các đơn vị lập thủ tục đề nghị cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thử đất chưa có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất. Kết quả có 65/65 đơn vị có tài sản là giá trị quyền sử dụng đất hoàn 

thành việc kê khai, đạt 100%. 

Căn cứ Nghị định số167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

08/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn, UBND huyện đã ban hành Công văn số 469/UBND-TCKH ngày 06/5/2019 

về việc triển khai công tác rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo NĐ 

167/2017/NĐ-CP và Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 về Thành 

lập tổ công tác thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; Đến nay Tổ công tác của 

huyện Đang kiểm tra trực tiếp các đơn vị có báo cáo rà soát theo kế hoạch của 

tỉnh.  

Căn cứ Nghị định số 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; Nghị định 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô, UBND huyện đã rà soát và trình thanh lý, điều chuyển 04 chiếc 

xe ô tô phục vụ công tác chung tại huyện. 

Công tác quản lý công sản trên địa bàn huyện luôn được theo dõi, quản lý 

và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

 



2 

 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về thực hiện các kiến 

nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 – 2017 trên địa bàn huyện, 

đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 
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