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 Thực hiện các Văn bản số: 231/HĐND ngày 07/7/2022, 234/HĐND ngày 

11/7/2022 của HĐND tỉnh; 3682/UBND-TH1 ngày 08/7/2022, 3743/UBND-TH1 

ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ 

họp thứ 8 HĐND tỉnh và trả lời chất vấn một số nội dung xử lý tồn đọng; sau 

khi nghiên cứu, rà soát, Sở Tài chính có ý kiến trả lời các nội dung được cử tri 

kiến nghị như sau: 

I. Lĩnh vực, nhóm vấn đề được đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trực 

tiếp trả lời chất vấn tại Kỳ họp: 

Nội dung chất vấn: Phương án quản lý, sử dụng các trụ sở bỏ hoang của 

một số sở, ngành, địa phương? 

Nội dung trả lời: 

1. Quá trình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

1.1. Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc tỉnh quản lý, sử dụng: 

1.1.1. Giai đoạn trước ngày 01/9/2021: 

a) Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thay thế Quyết định 09/2007/QĐ-

TTg, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; theo đó, quy định một trong 

những nguyên tắc khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công là: Việc sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, sử dụng được thực 

hiện sau khi có phương án tổng thể. 

Về trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được quy định như sau: 

(i) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng 

nhà, đất lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất 

cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên (các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã); 

(ii) Các cơ quan quản lý cấp trên soát xét, tổng hợp, lập phương án xử lý 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất tổng thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa 

phương; 

(iii) Sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể, các đơn vị trực 

tiếp quản lý, sử dụng nhà đất lập hồ sơ xử lý từng cơ sở nhà, đất cụ thể theo 

phương án đã được phê duyệt, gửi cơ quan quản lý cấp trên trình cơ quan có 
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thẩm quyền thẩm định, quyết định theo quy định của Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 

114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp 

quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 b) Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 thành lập Tổ công tác của tỉnh 

(gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng) để 

thẩm định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các 

sở, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kịp thời hướng dẫn xử lý những 

vướng mắc, khó khăn để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất đúng quy định. 

Trong năm 2019, trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ công tác, UBND 

tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, địa phương thuộc tỉnh quản lý, với tổng số cơ sở nhà, đất được rà soát, 

thẩm định, phê duyệt: 5.330 cơ sở nhà, đất
1
, với tổng diện tích đất: 223.273.451 

m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng: 3.804.698 m

2
. 

Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Quyết định số 1014-

QĐ/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Phương án tổng 

thể thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2019 - 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát phương án sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt để phù hợp với phương án thực hiện sáp 

nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, toàn bộ 1.074 cơ sở nhà, đất
2
 tại 

các xã thực hiện sáp nhập (Gồm: Trụ sở hành chính cấp xã, đài tưởng niệm xã, 

nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, sân vận động xã, thôn, xóm; 

chợ; các trường học; trạm y tế) đã được rà soát để phê duyệt điều chỉnh phương 

án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, với hình thức xử lý được phê duyệt như sau: (i) 

Giữ lại tiếp tục sử dụng: 899 cơ sở nhà, đất; (ii) Điều chuyển, chuyển giao: 39 

cơ sở nhà, đất; (iii) Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 136 

cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng (Gồm: 20 trụ sở hành chính 

xã; 99 nhà văn hóa xã, thôn, xóm, tổ dân phố; 12 trường học; 05 trạm y tế). 

Sau khi hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt phương án (bao gồm cả 

phương án đã điều chỉnh), UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND 

ngày 20/7/2020 về đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 

8257/UBND-XD ngày 07/12/2020 chỉ đạo các nội dung về phương án triển khai 

thực hiện bán đấu giá cơ sở nhà, đất. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã có Văn bản 

số 4947/STC-GCS ngày 22/12/2020 hướng dẫn xác định giá khởi điểm và một 

số nội dung liên quan bán đấu giá cơ sở nhà, đất. 

                                           
1
 5.330 cơ sở nhà, đất gồm: Khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: 302 cơ sở nhà, đất; Khối các huyện, 

thành phố, thị xã: 4.884 cơ sở nhà, đất; Khối doanh nghiệp: 144 cơ sở nhà, đất. 
2
 1.074 cơ sở nhà đất tại các xã thực hiện sáp nhập gồm: Cẩm Xuyên: 92 cơ sở; Can Lộc: 103 cơ sở; Đức Thọ: 

236 cơ sở; Hương Khê: 33 cơ sở; Hương Sơn: 165 cơ sở; Kỳ Anh: 31 cơ sở; Lộc Hà: 46 cơ sở; Nghi Xuân: 54 

cơ sở; Thạch Hà: 213 cơ sở; Vũ Quang: 36 cơ sở; Thành phố Hà Tĩnh: 28 cơ sở; Thị xã Kỳ Anh: 37 cơ sở. 
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Như vậy, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể để các sở, ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện phương án sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số sở, ngành, địa phương chưa 

quyết liệt, tập trung triển khai theo phương án đã được phê duyệt
3
, đặc biệt là 

việc thực hiện bán đấu giá còn chậm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

8257/UBND-XD ngày 07/12/2020 và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản 

số 4947/STC-GCS ngày 22/12/2020. 

1.1.2. Giai đoạn từ ngày 01/9/2021 đến nay: 

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 

01/9/2021. Trong đó, bên cạnh việc kế thừa những kết quả đã được triển khai 

thực hiện theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP 

quy định cụ thể hơn đối với một số nội dung sau: 

(i) Các trường hợp cơ sở nhà, đất phải thực hiện lập, bổ sung hồ sơ và 

điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt, gồm: (1) 

Nhà, đất được kê khai bổ sung do mới được đầu tư xây dựng hoặc chưa được kê 

khai trước đây; (2) Nhà, đất đã được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành việc bán (phải dừng 

việc bán để thực hiện quy trình sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP); (3) Nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp nhưng cần 

thay đổi hình thức xử lý. 

(ii) Các trường hợp cơ sở nhà, đất không thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo 

pháp luật về tài sản công (Đài tưởng niệm xã, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân 

phố, sân vận động xã, thôn, xóm; chợ...) cần đưa ra khỏi phương án sắp xếp đã 

được phê duyệt. Theo đó, việc quản lý, sử dụng và xử lý đối với các cơ sở nhà, 

đất thuộc trường hợp nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, 

pháp luật về nhà ở, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

Thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

và Thông tư hướng dẫn số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài 

chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 

kiện toàn Tổ công tác của tỉnh thực hiện thẩm định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sở Tài chính (sau khi 

thống nhất với các thành viên Tổ công tác) đã ban hành Văn bản số 1266/STC-

GCS ngày 13/4/2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đến nay, theo báo cáo của Tổ công tác, tình hình thẩm định, trình phê 

duyệt phương án nhà, đất như sau: 02/13 huyện (Thạch Hà, Đức Thọ) đã hoàn 

thành thẩm định và có văn bản trình phê duyệt; 01/13 huyện (Hương Khê) đã 

hoàn thành thẩm định; 09/13 huyện, thành phố, thị xã đang trong quá trình hoàn 

thiện hồ sơ; riêng UBND huyện Nghi Xuân chậm trễ, chưa trình hồ sơ; đối với 

các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cơ bản giữ nguyên theo phương án đã phê 

duyệt. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ công tác, UBND tỉnh tiếp tục xem 

xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ 

                                           
3
 Một số sở, ngành, địa phương chậm triển khai phương án như: Huyện Nghi Xuân, huyện Can Lộc, Sở Y tế... 
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quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo đúng quy định. 

1.2. Đối với các cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý, sử dụng: 

- Theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ, trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn được quy định như sau: 

(i) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương trực tiếp 

quản lý, sử dụng nhà, đất lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, 

xử lý gửi Bộ, cơ quan Trung ương là cơ quan quản lý cấp trên để tổ chức kiểm 

tra hiện trạng nhà, đất. 

(ii) Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, Bộ, cơ quan Trung ương xem 

xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, 

gửi lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất trước khi hoàn thiện phương 

án gửi Bộ Tài chính để phê duyệt hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

theo thẩm quyền (đối với cơ sở nhà, đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). 

(iii) Sau khi phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên 

cơ sở hồ sơ của các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất, Bộ Tài chính hoặc 

cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định xử lý nhà, đất theo hình thức xử lý đã 

được phê duyệt (trong đó có các hình thức điều chuyển, chuyển giao từ các Bộ, 

cơ quan Trung ương về cho địa phương quản lý, sử dụng, xử lý). 

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, 

ngành, địa phương liên quan tham mưu, chủ động ban hành các Văn bản đề nghị 

các Bộ, cơ quan Trung ương chuyển giao, điều chuyển các cơ sở nhà, đất không 

còn nhu cầu sử dụng về địa phương quản lý, sử dụng, xử lý. Từ năm 2019 đến 

nay, đã có 17 cơ sở nhà, đất
4
 là trụ sở làm việc của cơ quan trung ương trên địa 

bàn được UBND tỉnh chủ động đề xuất, được các Bộ, cơ quan Trung ương chủ 

quản thống nhất, được Bộ Tài chính ban hành Quyết định điều chuyển, chuyển 

giao về địa phương quản lý, sử dụng, xử lý và đã được UBND tỉnh giao các cơ 

quan, đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều các cơ sở nhà đất của các cơ quan 

Trung ương trên địa bàn tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền xem xét phương án 

xử lý. Qua tổng hợp bước đầu, toàn tỉnh vẫn còn 35 cơ sở nhà đất của các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn cần tiếp tục rà soát đề xuất xử lý, trong đó: 

một số cơ sở nhà đất của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bưu điện tỉnh không còn nhu cầu sử 

dụng; một số cơ sở nhà đất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Thống 

kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã bỏ hoang lâu ngày, không được đơn vị sử dụng. 

1.3. Phân nhóm các cơ sở nhà, đất dôi dư:  

Qua đánh giá tổng quan nêu trên, thực trạng các cơ sở nhà, đất dôi dư 

không còn nhu cầu sử dụng, đang bỏ hoang như ý kiến cử tri nêu là có cơ sở và 

có thể phân thành 05 nhóm như sau: 

(1) Nhóm cơ sở nhà, đất dôi dư của các cơ quan Trung ương đóng trên địa 

bàn, đến nay chưa được các Bộ, cơ quan Trung ương xem xét xử lý điều chuyển, 

                                           
4
 17 cơ sở nhà, đất đã tiếp nhận gồm: 03 trụ sở của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 05 trụ sở của Kho bạc Nhà nước 

Việt Nam, 07 trụ sở của Tổng cục Thuế, 02 trụ sở của Tổng cục Thi hành án dân sự. 



5 

 

chuyển giao về địa phương. 

(2) Nhóm cơ sở nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh 

quản lý hiện nay đang gắn việc xử lý với triển khai phê duyệt phê duyệt phương 

án sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. 

(3) Nhóm các cơ sở nhà, đất không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, 

xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (Đài tưởng niệm 

xã, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, sân vận động xã, thôn, xóm; chợ...). 

(4) Nhóm các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thu 

hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý. 

(5) Nhóm một số ít các cơ sở nhà, đất được các địa phương phản ánh, qua 

rà soát chưa xác định được loại hình đơn vị quản lý, sử dụng. 

Trên cơ sở xác định, đánh giá thực trạng và phân nhóm, UBND tỉnh đã và 

đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp xử lý trong thời gian tới. 

2. Nguyên nhân chậm trễ trong xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư: 

2.1. Đối với các cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý, sử dụng: 

- Một số cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh trình, phê duyệt phương án 

sắp xếp, xử lý nhà đất chậm
5
 (theo quy định nhà, đất thuộc cơ quan trung ương 

phải được đơn vị trình Bộ, cơ quan Trung ương chủ quản và Bộ Tài chính hoặc 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp nhà đất; UBND 

tỉnh chỉ đạo các ngành có trách nhiệm phối hợp và tham gia ý kiến theo đề nghị 

của các Bộ, cơ quan Trung ương). 

- Một số cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh chủ động đề xuất tuy nhiên 

Bộ Tài chính có ý kiến phúc đáp chưa có cơ sở để xem xét, xử lý tài sản do chưa 

được phê duyệt phương án. 

2.2. Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc tỉnh quản lý, sử dụng: 

- Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa tập trung cao
6
 trong 

việc triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dẫn đến tiến độ thực hiện 

phương án còn chậm. 

- Việc triển khai thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất trong thời gian đầu còn có một số khó khăn, vướng mắc do quy định 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai chưa đồng bộ, các Văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

chưa thực sự cụ thể. Trình tự, thủ tục thực hiện bán đấu giá qua nhiều bước, liên 

quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; cần xác định giá đất cụ thể trước khi xác định 

giá khởi điểm bán đấu giá. 

- Trong quá trình xử lý, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, 

trong đó đã sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến đối tượng thực hiện sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất, trình tự thực hiện và thẩm quyền phê duyệt; Bộ Tài chính ban 

                                           
5
 Một số cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh trình, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất chậm như: Các 

đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Bưu điện tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh... 
6
 Một số sở, ngành, địa phương chậm triển khai phương án như: Huyện Nghi Xuân, huyện Can Lộc, Sở Y tế... 
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hành Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 để hướng dẫn thực hiện. 

Theo đó, cần tiếp tục rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã phê duyệt 

để phù hợp với quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. 

3. Giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới: 

3.1. Về quan điểm xử lý: 

- Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được thực hiện theo quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP và các quy định liên quan; phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch 

liên quan. Đối với việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

được tổ chức theo hình thức đấu giá. 

- Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố, thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, 

đất thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng, xử lý các cơ sở nhà, đất theo 

phương án đã được phê duyệt; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển 

khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. 

- Các cơ sở nhà, đất không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý 

nhà đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (Đài tưởng niệm xã, nhà 

văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, sân vận động xã, thôn, xóm; chợ...) được quản 

lý, sử dụng, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, 

pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

3.2. Một số giải pháp trong ngắn hạn: 

Trong thời gian chờ phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử 

lý nhà, đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ 

đạo các giải pháp sau: 

- Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc Nhóm 1 đến Nhóm 4 (đã xác định 

đơn vị quản lý, sử dụng, bao gồm cơ sở nhà, đất của các Bộ, cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn và các cơ quan thuộc tỉnh quản lý): Đề nghị các Bộ, cơ 

quan Trung ương và giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất và Kỹ thuật địa chính, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý chịu trách nhiệm bảo vệ, quản lý, bảo quản nhà, đất, 

tránh hư hỏng, thất thoát, mất mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường cho 

đến khi hoàn thành việc xử lý theo phương án đã phê duyệt; đồng thời khẩn 

trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-

CP, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để có căn cứ triển khai xử lý. 

- Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc Nhóm 5 (chưa xác định được chính 

xác loại hình của đơn vị quản lý): Giao UBND cấp huyện nơi có nhà, đất khẩn 

trương rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan đến tài sản, quá trình sử dụng 

đất để xác định đơn vị quản lý, sử dụng; trường hợp không xác định được đơn vị 

quản lý, sử dụng kịp thời báo cáo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để 

được hướng dẫn xử lý. 

3.3. Một số giải pháp cụ thể, lâu dài: 

Để xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư, UBND tỉnh tiếp tục tập trung 

chỉ đạo Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, 
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thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý triển khai các nhiệm 

vụ giải pháp sau: 

3.3.1. Đối với các cơ sở nhà, đất Nhóm 1 (Cơ sở nhà, đất dôi dư của 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, đến nay chưa được các Bộ, cơ 

quan Trung ương xem xét xử lý điều chuyển, chuyển giao về địa phương) 

- Sở Tài chính: Trực tiếp làm việc với các cơ quan trung ương trên địa bàn 

đang quản lý tài sản để đôn đốc xử lý, đồng thời tham mưu UBND tỉnh các văn 

bản tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trung ương (cụ thể theo từng cơ sở 

nhà đất/nhóm cơ sở nhà đất) thu hồi, chuyển giao, điều chuyển các cơ sở nhà, 

đất không còn nhu cầu sử dụng về địa phương quản lý, sử dụng, xử lý theo quy 

định, tránh việc tiếp tục bỏ hoang, lãng phí tài sản nhà nước. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: Phối hợp Sở Tài chính 

kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất, nguồn gốc, hồ sơ quản lý đất đai để làm cơ sở 

tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận tài sản. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Thường xuyên rà soát, phản ánh 

các cơ sở nhà, đất không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn để phối hợp, báo cáo 

Sở Tài chính làm việc với cơ quan trung ương đề xuất phương án quản lý, sử 

dụng phù hợp, hiệu quả. 

3.3.2. Đối với các cơ sở nhà, đất Nhóm 2 (Cơ sở nhà đất của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý hiện nay đang gắn việc xử lý 

với triển khai phê duyệt phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP) 

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây 

dựng thẩm định phương án (điều chỉnh) sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: Phối hợp Sở Tài chính 

thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

địa phương theo quy định. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã: Chủ trì, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương hoàn thiện 

phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.  

3.3.3. Đối với các cơ sở nhà, đất Nhóm 3 (Các cơ sở nhà, đất không 

thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài 

chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, sử 

dụng, xử lý các cơ sở nhà, đất không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý 

nhà đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (Đài tưởng niệm xã, nhà 

văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, sân vận động xã, thôn, xóm; chợ...) theo quy 

định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, thực hiện quản lý, sử dụng, xử lý các cơ sở nhà, đất 

không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại 
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Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, kịp thời xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo quy 

định pháp luật về đất đai (báo cáo cấp có thẩm quyền để thu hồi, bán đấu giá, lập 

phương án sử dụng vào mục đích công cộng...). 

3.3.4. Đối với các cơ sở nhà, đất Nhóm 4 (Các cơ sở nhà, đất của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển 

quỹ đất và Kỹ thuật địa chính quản lý) 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính: Kịp thời hoàn thiện 

các hồ sơ, thủ tục để thực hiện bán đấu giá đối với các cơ sở nhà, đất đã được 

phê duyệt phương án xử lý theo hình thức bán đấu giá; lập phương án sử dụng, 

khai thác các cơ sở nhà, đất đã thu hồi chưa được phê duyệt phương án xử lý, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3.3.5. Đối với các cơ sở nhà, đất Nhóm 5 (các cơ sở nhà, đất được các 

địa phương phản ánh, qua rà soát chưa xác định được loại hình đơn vị 

quản lý, sử dụng) 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác định loại hình đơn vị quản lý, sử dụng 

các cơ sở nhà, đất: 

- Trường hợp cơ sở nhà, đất thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP: Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn đơn vị lập phương án sắp xếp lại, xử 

lý nhà, đất theo quy định. 

- Trường hợp cơ sở nhà, đất không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn đơn vị quản lý, sử 

dụng, xử lý cơ sở nhà, đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có 

liên quan. 

3.3.6. Trách nhiệm chung của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 

các huyện, thành phố, thị xã: 

a) Sở Tài chính: Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo phương án đã 

được UBND tỉnh phê duyệt; Kịp thời tổng hợp, nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên 

quan hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ sở nhà, đất dôi dư, theo 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt. 

c) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ 

đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác lập, thẩm định, phê 

duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã, đặc biệt là các xã sau sáp nhập. 

d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Chủ trì, khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, 

đất tại địa phương để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP.  
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- Sau khi phương án sắp xếp tổng thể được UBND tỉnh phê duyệt, kịp 

thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trình quyết 

định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án đã phê duyệt. 

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý chịu trách 

nhiệm quản lý, bảo quản nhà, đất, tránh hư hỏng cho đến khi hoàn thành việc xử 

lý theo phương án đã phê duyệt. 

3.4. Lộ trình thực hiện: 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính, Tổ công tác nhà, đất của tỉnh và 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu 

thời gian hoàn thành như sau: 

- Sở Tài chính, Tổ công tác nhà, đất của tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án nhà, đất: Trước ngày 31/8/2022. 

- Sau khi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các địa phương được 

UBND tỉnh phê duyệt: 

+ Đối với các hình thức giữ lại tiếp tục sử dụng, điều chuyển, chuyển 

giao: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

gửi đầy đủ hồ sơ về Sở Tài chính trong Quý III/2022 để thẩm định, trình UBND 

tỉnh xem xét quyết định. 

+ Đối với hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch 

liên quan, hoàn thiện hồ sơ đề nghị bán tài sản, gửi Sở Tài chính trong Quý III, 

IV/2022 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bán tài 

sản để triển khai trình tự, thủ tục bán đấu giá theo quy định hiện hành và chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Văn bản số 8257/UBND-XD ngày 07/12/2020, hướng dẫn 

của Sở Tài chính tại Văn bản số 4947/STC-GCS ngày 22/12/2020. 

- Đối với việc xử lý các cơ sở nhà, đất không thuộc đối tượng thực hiện 

sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ (Đài tưởng niệm xã, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, sân vận động 

xã, thôn, xóm; chợ...): Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và 

pháp luật có liên quan trong Quý III/2022. 

II. Đối với các lĩnh vực, nhóm vấn đề dự kiến không chất vấn trực 

tiếp tại Kỳ họp, Sở Tài chính được giao trả lời bằng văn bản: 

Nội dung chất vấn: Việc cung ứng xi măng của tỉnh hỗ trợ các địa 

phương năm 2022 chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và 

giải pháp thời gian tới. 

Nội dung trả lời: 

1. Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của 

HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành 

công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có chính sách hỗ trợ xi 

măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng giai đoạn 

2022-2025; Theo đó, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách được quy 
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định tại các điểm 1, 2 mục I và điểm 6 mục V, Phụ lục “Quy trình thực hiện, hồ 

sơ hỗ trợ” ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021. Cụ thể: UBND cấp huyện rà soát, lập kế hoạch khối lượng và kinh 

phí thực hiện gửi về các sở ngành phụ trách lĩnh vực trước ngày 15/3/2022; các 

sở ngành theo lĩnh vực phụ trách soát xét, thẩm định và tổng hợp kế hoạch khối 

lượng và kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính, VPĐP nông thôn mới tỉnh trước 

ngày 25/3/2022
7
; Mặt khác, việc xác định giá xi măng để tổ chức đấu thầu yêu 

cầu phải có ý kiến thẩm định độc lập của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền theo phân công thẩm định giá tài sản nhà nước
8
; quá trình thẩm định giá 

nhà nước thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ. Nội dung thẩm 

định giá nhà nước thực tế đối với giá mua xi măng năm 2022 cần thêm quỹ thời 

gian 02 tuần làm việc (năm 2021 không có nội dung này)
9
. 

2. Về quá trình triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch và lựa chọn đơn vị 

cung ứng:  

Để triển khai sớm việc xây dựng kế hoạch, ngày 15/02/2022, Sở Tài chính 

đã có Văn bản số 497/STC-NSHX gửi các sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc 

phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch hỗ trợ xi măng năm 2022. 

Sau khi tổng hợp đề xuất kế hoạch hỗ trợ xi măng của Sở Giao thông vận 

tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xi 

măng là 63.155 triệu đồng, vượt 3.155 triệu đồng so với mức tối đa quy định tại 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND (giá xi măng tạm tính theo giá trúng thầu 

năm 2021 là 1,149 triệu đồng/tấn). Vì vậy, để đảm bảo quy định, Sở Tài chính 

tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thống nhất điều chỉnh dự kiến kế hoạch và có Văn bản số 657/STC-NSHX 

ngày 28/02/2022 tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2022 về Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh 

mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 

2022 phù hợp với Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND (triển khai sớm hơn 27 

ngày so với mốc thời gian quy định của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND). 

Để thực hiện thẩm định giá đấu thầu mua sắm xi măng, Sở Tài chính đã 

có Văn bản số 831/STC-NSHX ngày 14/3/2022 đề nghị thẩm định giá. Theo đó, 

Hội đồng thẩm định giá nhà nước thường xuyên cấp tỉnh đã ban hành Kết luận 

thẩm định số 1064/KL-HĐTĐG ngày 30/3/2022. Do mức giá kết luận cao hơn 

giá tạm tính dẫn đến tổng kinh phí dự kiến là 68.827 triệu đồng (vượt 8.827 triệu 

đồng so với quy định tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND), Sở Tài chính đã 

có Văn bản số 1083/STC-NSHX ngày 31/3/2022 đề nghị Sở Giao thông vận tải, 

                                           
7
 Thời gian xây dựng, đăng ký kế hoạch trong năm 2022 (năm đầu của giai đoạn) chậm hơn 05 tháng so với Nghị 

quyết số 123/2018/NQ-HĐND. 
8
 Việc thẩm định giá nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 39/2021/QĐ-

UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
9
 Năm 2021, việc xác định giá xi măng để tổ chức đấu thầu căn cứ theo kết quả thẩm định giá của đơn vị được 

thuê tư vấn về thẩm định giá (không yêu cầu bắt buộc thẩm định giá nhà nước). 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp dự kiến điều chỉnh kế hoạch 

hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng 

phù hợp với quy định. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính có Văn bản số 1152/STC-

NSHX ngày 05/4/2022 tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 778/QĐ-

UBND ngày 18/4/2022 về điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ xi măng làm đường giao 

thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng. 

Việc lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng thực hiện theo quy định của Luật 

Đấu thầu năm 2013, thời gian lựa chọn nhà thầu (quy định tại Điều 12 Luật Đấu 

thầu năm 2013) tối đa khoảng 175 ngày; căn cứ các quy định hiện hành, soát xét 

tình hình thực tế, Sở Tài chính đã tập trung đẩy nhanh các khâu lập, thẩm định 

hồ sơ để rút ngắn thời gian đấu thầu còn khoảng 48 ngày, giảm 127 ngày so với 

thời gian quy định; việc lập, thẩm định kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu cũng được thực hiện đồng thời theo quy định để rút ngắn thời gian và 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 

19/4/2022.  

Với những giải pháp đã triển khai, đến ngày 07/6/2022, Sở Tài chính đã 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS01: cung ứng xi măng thực hiện 

kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 

2022 trên địa bàn tỉnh và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu vào ngày 

08/6/2022. Ngay sau đó, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 2193/STC-

NSHX gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị cung ứng để triển khai 

thực hiện việc cung ứng xi măng theo quy định. Theo đó, một số địa phương đã 

tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ xi măng, tỷ lệ giao nhận xi măng 

đạt khá
10

, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương khác chưa quyết liệt thực hiện, 

tỷ lệ giao nhận xi măng còn thấp (dưới 15% kế hoạch)
11

. 

Như vậy, ý kiến của cử tri phản ánh về tình hình cung ứng xi măng chậm 

là có cơ sở
12

, nguyên nhân như sau:  

(i) Quy định về thời gian triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ xi măng tại 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND có thay đổi đối với năm 2022 (năm đầu của giai 

đoạn), chậm hơn so với thời gian quy định tại Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND. 

(ii) Việc phối hợp giữa các sở, ngành với UBND cấp huyện trong việc 

tham mưu triển khai chính sách chưa chặt chẽ đối với khâu thẩm định nhu cầu 

và đăng ký kế hoạch hỗ trợ nên phải rà soát, điều chỉnh, làm ảnh hưởng đến tiến 

độ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch. 

(iii) Một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc 

UBND các xã thực hiện kế hoạch giao nhận xi măng với đơn vị cung ứng, tính 

đến ngày 12/7/2022, khối lượng xi măng giao nhận mới chỉ đạt 23% so với kế 

hoạch (do tỷ lệ nhận xi măng của một số địa phương thấp dưới 15%, thậm chí có 

địa phương mới chỉ đạt 1% như đã nêu trên). 

3. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch: 

                                           
10

 Một số địa phương có tỷ lệ giao nhận xi măng đạt khá như: huyện Thạch Hà 53% kế hoạch, Hương Sơn 40% 

kế hoạch. 
11

 Một số địa phương có tỷ lệ giao nhận xi măng thấp như: Lộc Hà 1%, TX Kỳ Anh 10%, huyện Kỳ Anh 14%, 

Cẩm Xuyên 14%. 
12

 Chậm so với năm 2021. 
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(i) Thời gian tới trong năm 2022, để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả, đảm bảo khối lượng, đặc biệt là chất lượng và tiến độ, quyết tâm phấn đấu 

sớm hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương 

nội đồng theo kế hoạch phê duyệt, UBND tỉnh đã và tiếp tục chỉ đạo các Sở, 

ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai trong thời gian tới, tranh thủ 

thời tiết thuận lợi, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, đảm bảo sớm đạt kế hoạch địa phương đã đăng ký. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các xã; cử 

cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo 

các tuyến đường, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng được thi công đúng 

quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Sở Tài chính: Theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo đơn vị trúng thầu cung ứng 

xi măng kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng cho các địa phương theo hợp 

đồng đã ký và kế hoạch của các địa phương. 

- Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây 

dựng: Theo lĩnh vực phụ trách tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương 

nội đồng đảm bảo quy định, đúng kế hoạch đã phê duyệt; đánh giá kết quả thực 

hiện của các địa phương; xử lý các khó khăn vướng mắc của các địa phương, 

đơn vị trong quá trình thực hiện (nếu có), trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo 

UBND tỉnh để xem xét, xử lý. 

(ii) Từ năm 2023 trở đi: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh 

giá tình hình thực hiện trong năm 2022, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn 

tại đã nêu trên để triển khai xây dựng kế hoạch sớm hơn, sát đúng thực tế và 

đảm bảo quy định (trong đó: các Sở Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và UBND cấp 

huyện phải có sự phối hợp chặt chẽ từ việc đăng ký kế hoạch, thẩm định nhu cầu 

đảm bảo sát đúng thực tế và phù hợp quy định về mức kinh phí hỗ trợ xi măng 

tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND) gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định. 

Với nội dung nêu trên, Sở Tài chính xin báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NSHX, GCS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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