
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

           Số:         /UBND-TCKH 
V/v rà soát, điều chỉnh thông tin, 

phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất và bổ 

sung phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện; 

- Văn phòng Huyện Ủy; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ 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; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 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 Công văn số 133/STC-CSDN ngày 19 tháng 01 năm 2023 của 

Sở Tài chính về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 

05/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng (Lần 4): rà soát, điều chỉnh thông tin, 

phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất và bổ sung sắp xếp cơ sở nhà, đất (nếu có). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất 

thuộc phạm vi quản lý và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện để tham mưu 

trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất được phê duyệt tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 05/11/2021, cụ thể:  

- Trường hợp: Các cơ sở nhà, đất chưa thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất. 

+ Đơn vị trực  tiếp  quản  lý,  sử dụng  tài  sản cơ sở nhà, đất lập  hồ sơ tài 

sản (theo hướng  dẫn  tại Công văn số 687/STC-CSDN  ngày  08/4/2022  của  

Sở Tài chính) gửi UBND huyện (nếu có) tổng hợp gửi  Sở Tài chính theo quy 

định. 

+ Cơ sở nhà, đất chưa thực hiện sắp xếp hoặc các cơ sở nhà, đất có sự 

thay đổi về diện tích đất so với Quyết định  số 2088/QĐ-UBND, trường  hợp các 

đơn vị không có hồ sơ, giấy tờ pháp lý về đất đai, đề nghị các đơn vị cung cấp 
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Trích lục bản đồ địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại 

huyện cấp để làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp theo quy 

định. 

- Trường hợp: Các cơ sở nhà, đất có chênh lệch thông tin về diện tích, hồ 

sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng giữa thông tin tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh và hiện trạng thực tế đang quản lý, sử dụng 

hoặc các cơ sở nhà, đất  cần thay đổi phương án sắp  xếp  lại,  xử lý nhà, đất. 

+ Cơ sở nhà, đất  cần điều  chỉnh  thông  tin  và  bổ sung  hồ sơ (Mẫu  số 

05 gửi kèm theo Công văn này) giấy  tờ liên quan đến  thông  tin  cần điều  

chỉnh (trường hợp chênh lệch thông tin về nhà, đất) gửi cơ quan cấp trên (nếu 

có) tổng hợp gửi UBND huyện trình UBND tỉnh điều chỉnh thông tin hoặc 

phương án sắp  xếp  lại,  xử lý nhà, đất  tại  Quyết định  số 2088/QĐ-UBND  

theo quy định. 

+ Điều  chỉnh  diện  tích  xây  dựng,  diện  tích  sàn  sử dụng  nhà  hoặc  

hiện trạng  sử dụng: bổ sung  Biên  bản  kiểm  tra hiện  trạng nhà, đất (Mẫu  số 

02  ban hành kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

phủ và được hướng  dẫn  kê  khai  tại  Phụ lục  số 02 ban hành kèm theo Thông 

tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính). 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin, phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất 

hồ sơ bổ sung cơ sở nhà, đất thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và hồ sơ tài sản 

của các đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch 

chậm nhất ngày 09 tháng 02 năm 2023 để tổng hợp báo cáo kịp thời gian quy 

định. Bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

phongtaichinhkehoach.blm@caobang.gov.vn hoặc trên hệ thống Vnpt-Ioffice: 

Đàm Hoàng Diệu Linh để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo đúng quy định. 

Nếu quá thời gian trên các đơn vị không gửi hoặc gửi chậm, hồ sơ không 

đạt yêu cầu thì tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, thanh lý, 

phá dỡ, huỷ bỏ tài sản….Đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND 

huyện. 

2. Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo Lâm, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp cung cấp trích 

lục bản đồ cho các cơ quan, đơn vị không có hồ sơ, giấy tờ pháp lý về đất đai 

theo đúng quy định.  

3. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị trong việc xác định tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản là nhà và các 

công trình gắn liền với đất theo Công văn số 1313/SXD-KTVLXD ngày 

09/08/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. 

4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch trên cơ sở hồ sơ của các cơ quan, 

đơn vị, tổng hợp xây dựng văn bản và hồ sơ bổ sung của huyện hoàn thành 

mailto:phongtaichinhkehoach.blm@caobang.gov.vn
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chậm nhất 17h00’ngày 17/02/2023 và báo cáo Thường trực Uỷ ban nhân dân 

huyện xem xét, cho ý kiến, đồng thời gửi Sở Tài chính đúng thời gian quy định. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện theo đúng quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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