
                                                        

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /UBND-KTTH 
V/v tăng cường công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai 

Gia Lai, ngày     tháng        năm 2023 

  

 

Kính gửi: 

                                          - Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, 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 thì cơ quan nhà nước được sử dụng tài 

sản công được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không được sử 

dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội 

được sử dụng tài sản công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết trong một số trường hợp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 

định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Triển khai thực hiện Công văn số 1076/BTC-QLCS ngày 07/02/2023 của 

Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Công ty TNHH MTV 

thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) tập trung triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm và 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, các văn bản pháp luật có liên quan; chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 

1076/BTC-QLCS ngày 07/02/2023, của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2288/UBND-KTTH ngày 11/11/2020, Công văn số 186/UBND-KTTH ngày 

27/01/2022 về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc 

biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã 
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được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định 

giá cho thuê tài sản công;… 

2. Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập sử 

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

tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên 

kết không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo 

cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

3. Trân trọng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, các hội, đoàn thể phối hợp, thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập và các tổ chức vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết. 

Nhận được công văn này yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực 

hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có 

khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản gửi về Sở Tài 

chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (p/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NC, KGVX, NL, CNXD, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quế 
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