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BÁO CÁO THẨM TRA 

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

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Thực hiện Thông báo số 42 /TB-HĐND, ngày 21 /10 /2022 của Thường trực HĐND 

huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đăk Hà, khóa VI, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; Công văn 90/TTHĐND –TH ngày 25/10/2022 về việc tham mưu các nội 

dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2022. Qua xem xét nội dung báo cáo số 

994/BC-UBND, ngày 14/11/2022 của UBND huyện và ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc 

họp, Ban KT-XH HĐND huyện báo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện với những nội dung chính sau 

đây: 

- Tổng giá trị tài sản công (theo nguyên giá) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

huyện quản lý đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 là 2.111.281,614 m2 với nguyên giá 

786.277.160.793 đồng, trong đó: Tài sản là quyền sử dụng đất 1.921.429.000, với tổng 

nguyên giá 254.461.585.250 đồng; Tài sản là nhà với diện tích sàn sử dụng 103.841,10 với 

nguyên giá 319.429.023.641 đồng; Tài sản là ô tô 7.145.967.825 đồng; Tài sản cố định 

khác 190.583.495.362 đồng.  

Nhìn chung, tình hình quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện hiện nay 

cơ bản đảm bảo, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị 

địa phương. Việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị năm 2022 đã 

được các cấp, các ngành chỉ đạo, thực hiện theo đúng thẩm quyền được phân cấp, 

công tác xử lý tài sản công đảm bảo đúng quy định; công tác mua sắm, bảo dưỡng, 

sửa chữa tài sản Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và dự toán chi ngân sách 

hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; việc đầu 

tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị đảm bảo thực hiện đúng theo quy 

định(1). 

                                           
(1) Tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 

2020 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-
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Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND 

huyện về những tồn tại trong quản lý, xử lý tài sản công. Tuy nhiên, qua công tác giám sát 

ban thấy một số tồn tại, hạn chế cần đánh giá, bổ sung thêm: 

+ Còn nhiều tài sản công chưa được các đơn vị đưa vào theo dõi, quản lý2, trong đó 

chưa cập nhật cơ sở dữ liệu tài sản hạ tầng giao thông, tài sản hạ tầng nước sạch, công 

viên, cụm công nghiệp. 

+ Việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, đơn vị 

còn chưa cụ thể, chi tiết; xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất còn chậm, chưa 

kịp thời; hạch toán quản lý tài sản còn thiếu số liệu nguyên giá; việc cập nhập thông tin số 

liệu và thực hiện báo cáo trên phần mềm quản lý tài sản công một số đơn vị chưa đảm bảo 

theo quy định.  

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

chế, chưa chặt chẽ.  

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

Ban Kinh tế - Xã hội 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 UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:  

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý công sản theo hướng chuyên nghiệp, chỉ 

đạo rà soát, cập nhật thông tin về tài sản công, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng (tài sản kết 

cấu hạ tầng đường bộ, tài sản vô hình,…) để phản ánh đầy đủ, chính xác tổng tài sản của 

huyện. Thường xuyên cập nhật báo cáo, kê khai biến động tài sản kịp thời. 

- Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng theo quy định của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện đầu tư, 

bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của 

pháp luật(3). 

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

thiết bị chưa thực sự cần thiết. Tổ chức 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 phần mềm quản lý tài sản công. 

- Thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn thi hành. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công theo quy định.   

Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện gửi về Ban Kinh tế - Xã hội chậm 

nhất ngày 12/12/2022 để Ban tổng hợp trình kỳ họp HĐND huyện đúng quy định. 

                                                                                                                                             
UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 

năm 2020 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020; việc 

mua sắm máy móc trang thiết bị thực hiện đúng quy định của Luật đấu thầu năm 2013, Thông tư số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  
2 Tài sản chưa làm thủ tục cấp GCN QSD đất: xã Đăk Ngọk còn 06 Nhà văn hóa; xã Hà Mòn 02 NVH; xã Đăk La 10 

NVH; Nhà văn hóa TDP 10 thị trấn Đăk Hà; Phòng Giáo dục & Đào tạo còn 8 trường chính và 31 điểm trường thôn 
(3) Theo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 ban hành kèm theo 

Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tưởng Chính phủ. 
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 Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình Hội đồng nhân 

dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ  V xem xét, quyết định.  
 

Nơi nhận:                                                    TM. BAN KINH TẾ -XÃ HỘI  

- TT HĐND huyện (b/c);                          KT.TRƯỞNG BAN 

- UBND huyện;                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Đại biểu HĐND huyện;       

- Lưu: VP-Ban KT-XH      

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                 Phạm Thị Điệp 
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