
 

 

  Kính gửi:  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh; 

- Huyện ủy, HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

- Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; 

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình, Núi Chúa; 

- Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận. 

 

Tiếp nhận Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài 

chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý 

tài sản công, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để bảo đảm việc quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu 

quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị triển khai thực hiện nghiên túc các nội dung theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính; trong đó lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: 

a) Quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công được chỉ ra trong Văn 

kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và 

phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 

25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều 

Đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 

của Ủy ban Kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện những điều đảng viên 

không được làm; tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật do địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài 

sản công để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo 

đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

 b) Kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án sắp xếp lại 

nhà, đất đã được phê duyệt. Lưu ý việc lập hồ sơ thủ tục thực hiện điều chuyển, 

bán đấu giá theo quy định; cập nhật biến động tài sản vào Phần mềm quản lý tài 

sản công và rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ nhà, đất giữ lại để đưa vào quản lý, sử 

dụng theo quy định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-KTTH Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2022 
V/v tăng cường thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 

công tác quản lý tài sản công 
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Tổ chức thực hiện xử lý theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt và quy định của pháp luật, trong đó lưu ý một số nội dung: Xử lý dứt 

điểm trình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, 

đất ở, sử dụng sai mục đích...); thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu 

giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, quy định của pháp luật về đất đai, pháp 

luật về thẩm định giá và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định 

giá khởi điểm để bán đấu giá, xác định giá bán khi thực hiện phương án bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, chú trọng thực hiện nghiêm quy định 

về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên 

doanh, liên kết; xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc xác 

định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tránh tình 

trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; 

thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, quy 

định về tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh 

bạch, hiệu quả, đúng pháp luật. 

d) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung 

tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng được giao, thực hiện rà soát, cập nhật biến động tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng 

thủy lợi, đăng nhập Phần mềm quản lý tài sản công.  

đ) Sở Y tế khẩn trương tham mưu ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng trong các đơn vị sự nghiệp y tế theo Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

e) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, 

chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phục vụ xây 

dựng Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, Báo cáo tài chính nhà 

nước hàng năm theo đúng nội dung và thời hạn theo quy định của pháp luật; 

từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để 

thay thế thông tin dạng giấy. 

g) Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có chức năng thanh tra, tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, 

việc tuân thủ quy định của pháp luật trong mua sắm tập trung, việc thực hiện Đề 

án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; triển khai quyết liệt Nghị định 

số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
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102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Ngăn chặn kịp thời, xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

 2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung 

nêu trên; quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, có văn bản gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để phối hợp báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét chỉ đạo việc thực hiện theo quy định./. 

 (Đính kèm Công văn số số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài 

chính) 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, HCQT, VXVN, TCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH.NDT 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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