UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1953/STC-QLG&CS
V/v cung cấp hồ sơ

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
1281/VPUBND-TCD-NC ngày 07 tháng 8 năm 2020 về việc đôn đốc giải quyết
khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cống và ông Lê Hữu Nghĩa (lần 2).
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Về nội dung giải quyết khiếu nại của các hộ dân thuộc dự án xây dựng
Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh; trước đây, Ban Quản lý dự án và Phát triển
quỹ đất thành phố Cao Lãnh có liên hệ Sở Tài chính để nắm thông tin về giá đền
bù xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh tại Công văn số 295/TT.TCVG
ngày 11 tháng 12 năm 1997 của Sở Tài chánh – Vật giá (nay là Sở Tài chính
Đồng Tháp) và phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 637/UB.CT
ngày 15 tháng 12 năm 1997. Theo đó, hồ sơ nêu được lưu trữ tại Chi cục Văn
thư lưu trữ (nay là Trung tâm lưu trữ lịch sử); cụ thể: hộp số 391 (số hồ sơ 3097)
và trước đây Sở Tài chính đã cung cấp hồ sơ phương án bồi thường xây dựng
Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất
thành phố Cao Lãnh một số hồ sơ như sau:
- Quyết định số 131/QD.UB.HC ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch khu liên hợp thể dục thể thao;
- Biên bản họp Ban giải tỏa số 03/BB-BGT ngày 26 tháng 11 năm 1997;
- Bảng chiết tính giá trị đền bù khu liên hợp Thể dục – Thể thao;
- Công văn số 295/TT.TCVG ngày 11 tháng 12 năm 1997 của Sở Tài
chánh – Vật giá (nay là Sở Tài chính Đồng Tháp) và được Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt số 637/UB.CT ngày 15 tháng 12 năm 1997;
- Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án ngành Xây dựng tỉnh Đồng
Tháp để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp Thể dục Thể thao tại xã
Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh.
Đề nghị Tổ Công tác nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định số 440/QĐ-TTg
ngày 21 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ (tại Điều 1 và Điều 2) và
xem nội dung Công văn số 156/CV-UB ngày 23 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tờ trình số 501/TT-TCĐC ngày 14 tháng 4 năm
1999 của Tổng cục Địa chính (đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết
định nêu trên) để rà soát tính pháp lý về thu hồi đất thời điểm này.
Sở Tài chính có ý kiến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường được biết./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BGĐ;
- Lưu VT, QLG&CS.
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