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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở 

Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2022, Ban Kinh tế 

- Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc 

họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh 

và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như 

sau: 

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành(1), Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(2), năm 2022 Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành 03 Quyết định liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản 

công theo phân cấp thẩm quyền, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện như: Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh(3); Danh mục tài sản mua sắm tập trung 

cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung(4). Qua đó, góp phần hoàn 

thiện và chặt chẽ hơn nữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ đáp ứng được 

yêu cầu phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị địa phương. 

                                           
(1) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 quy định trình tự, thủ tục 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng 

máy móc thiết bị 
(2) Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐ ND ngày 13 tháng 12 năm 2018 quy định thẩm 

quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 phân cấp thẩm 

quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. 
(3) Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2022. 
(4) Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2022 
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Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Tổng giá trị tài sản công (theo nguyên giá) đầu kỳ (ngày 01 tháng 01 năm 

2022) là 74.322,9 tỷ đồng;  

- Tổng giá trị tài sản công (theo nguyên giá) tăng trong kỳ là 129,7 tỷ đồng;  

- Tổng giá trị tài sản công (theo nguyên giá) giảm trong kỳ là 482,6 tỷ đồng;  

- Tổng giá trị tài sản công (theo nguyên giá) đến thời điểm ngày 15 tháng 10 

năm 2022 là 73.969,9 tỷ đồng 

(Chi tiết tại Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc đã nêu tại báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản công năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó Ban nhận thấy vẫn 

còn một số tồn tại: 

- Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị 

chuyên dùng, thiết bị dùng chung tại các cơ quan, đơn vị địa phương chưa đồng 

bộ, thống nhất, chưa đảm bảo quy định, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. 

- Công tác quản lý, sắp xếp tài sản công ở một số cơ quan đơn vị địa phương 

còn hạn chế, chưa chặt chẽ; việc hướng dẫn thực hiện thanh lý các công trình nước 

sạch nông thôn chưa kịp thời. 

2. Về định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung định hướng, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và các năm tiếp 

theo. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số 

nội dung sau:  

- Thực hiện tiết kiệm trong đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước và các trang 

thiết bị. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công, thực hiện phương án sắp xếp 

lại tài sản công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên cập nhật báo 

cáo, kê khai biến động tài sản kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho 

thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; cần phải đánh giá tác động môi trường 

một cách đầy đủ, nghiêm túc. 

- Nâng cao chất lượng trong việc rà soát, tham mưu các vấn đề liên quan đến 

công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương.  
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- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý các tài sản công theo quy định; 

đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện 

liên doanh liên kết đảm bảo quy định và kịp thời. 

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm 

minh đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy 

định(5). 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban KT-NS . 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 

 

 

 

 

                                           
(5) Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 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; 

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh 

xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế 

toán, kiểm toán độc lập. 


		2022-11-28T15:18:06+0700


		2022-11-28T16:01:45+0700


		2022-11-28T16:01:45+0700


		2022-11-28T16:01:45+0700


		2022-11-28T16:01:45+0700




