
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /STC-QLGCS&DN 

V/v đôn đốc thực hiện các quy định 

về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 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; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của 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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1505/UBND-KT ngày 20/11/2020 về việc tăng cường quản lý việc sử dụng tài 

sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

Để đảm bảo việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật, tránh thất thoát tài sản nhà nước, Sở Tài chính đề nghi ̣Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành, đơn vi ̣ sư ̣ nghiêp̣ thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyêṇ, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực 

hiện môṭ số nôị dung sau: 

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý 

nhà nước đối với tài sản công theo quy định hoặc theo phân công nhiệm vụ tiếp 

tục nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của 

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

26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về việc sử 

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

2. Chỉ đạo chấm dứt ngay các trường hợp sử dụng tài sản công không 

đúng quy định của pháp luật nói chung và sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định nói riêng theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1505/UBND-KT ngày 20/11/2020. Các 

trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-

CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
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lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự 

trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.  

 3. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt Đề án sử dụng tài sản 

công theo các văn bản pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính, đảm bảo sử 

dụng hiệu quả tài sản công và phù hợp với phương án tự chủ tài chính của đơn 

vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2021-2023. 

 Quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính (Phòng Quản lý 

giá, công sản và doanh nghiệp ĐT 0205 3873500) để phối hợp giải quyết hoặc 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định. 

 Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 

 

 

 

 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC       

 
 
 

 

Nguyễn Anh Yến 
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DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN 

 

1. Văn phòng Tỉnh ủy 

2. Tỉnh đoàn thanh niên 

3. Hội Nông dân tỉnh 

4. Văn phòng UBND tỉnh 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT 

6. Sở Tài nguyên và MT 

7. Sở Giao thông vận tải 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo 

9. Sở Y tế 

10. Sở Lao động Thương binh và XH 

11. Sở Khoa học và Công nghệ 

12. Sở Xây dựng 

13. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

14. Sở Tư pháp 

15. Sở Công thương 

16. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

17. Sở Nội vụ 

18. Sở Ngoại vụ 

19. Sở Thông tin và Truyền thông 

20. Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

21. Thanh tra tỉnh 

22. Trường Cao đẳng Y tế 

23. Trường Cao đẳng Sư phạm 

24. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

25. Cung Thanh thiếu nhi 

26. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

27. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

28. Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh 

29.  UBND các huyện, thành phố 

30.  Phòng TCKH các huyện, thành phố 
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