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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  640 /STC-QLG&CS 
 

V/v rà soát hiện trạng và góp ý dự 

thảo Tờ trình, Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng tại các cơ quan, tổ chức và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.  

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

 
Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, 

Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 172/STC-QLG&CS ngày 24/01/2019 đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo 

cáo hiện trạng và đề xuất nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng để có cơ sở 

báo cáo, xây dựng và đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tài chính đã nhận được báo cáo đề xuất hiện trạng sử dụng diện tích 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Có danh sách kèm theo) tuy 

nhiên nội dung báo cáo của các đơn vị chưa đầy đủ cơ sở và dữ liệu trình UBND 

tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng. 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về hiện trạng sử dụng và tổng hợp đầy đủ 

dữ liệu xây dựng dự thảo Quyết định trình UBND ban hành quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật 

ban hành phải phù hợp, thuyết phục, Sở Tài chính đề nghị: 

 1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo bổ sung hiện trạng tình hình 

quản lý, sử dụng diện tích chuyên dùng (Danh mục diện tích chuyên dùng theo 

biểu chi tiết đính kèm), những ưu điểm, khó khăn, tồn tại và vướng mắc trong 

quá trình sử dụng, đề xuất những nội dung liên quan. 

 Một số đơn vị không có đề xuất diện tích chuyên dùng thuộc cơ sở hoạt 

động sự nghiệp nên chưa có trong dự thảo (Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh,...) 

đề nghị đối chiếu và bổ sung theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 

152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ. 

 2. Căn cứ một số quy định liên quan và trên cơ sở báo cáo của các cơ 

quan, đơn vị (theo Công văn số 172/STC-QLG&CS), Sở Tài chính đã tổ chức 
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họp lấy ý kiến (lần 1) dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh. Sở Tài 

chính đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo vào tiếp tục lấy ý kiến (lần 2).  

 Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố 

nghiên cứu, tham gia góp ý để Sở Tài chính bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tờ 

trình, Quyết định của UBND tỉnh. Trong đó đề nghị cơ quan: 

+ Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh), Thanh tra tỉnh cho ý 

kiến thêm về tiêu chuẩn, định mức đối với diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp 

dân. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến thêm về tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng diện tích sử dụng cho quản trị hệ thống công nghệ thông tin. 

 (Có dự thảo Tờ trình và Quyết định kèm theo) 

Văn bản báo cáo bổ sung hiện trạng, đề xuất và ý kiến tham gia của các 

cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/4/2019 để tổng hợp, hoàn 

chỉnh Quyết định. 

Sở Tài chính kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, 

hoàn thiện báo cáo đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian và tính chính xác của số 

liệu./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP Sở, 

- Phòng TT&TK (Trang TTĐT STC); 

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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