UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––

–––––––––––––––––––––––––

Số: 2203/STC-QLG&CS
V/v ý kiến về đầu tư dự án của
Công ty CP XDCT Trường Lộc

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
2052/VPUBND-KT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc đầu tư dự án của Công ty
Cổ phần XDCT Trường Lộc.
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.
Sở Tài chính có ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
Được biết tài sản (đất bãi công trường cầu Vàm Cống) do Tổng Công ty
Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long quản lý thuộc
tài sản dựa án vốn nhà nước thuộc Trung ương quản lý. Theo quy định tại Điều
93 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, thì sau khi dự án kết thúc Ban Quản lý
dự án có trách nhiệm kiểm kê tài sản, đế xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan
chủ quản phê duyệt phương án xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc. Hiện nay tài
sản trên chưa có quyết định phê duyệt phương án xử lý của Trung ương, chưa
giao về địa phương quản lý nên chưa có cơ sở pháp lý để tỉnh thực hiện đấu giá
theo quy định. Khi Trung ương Phê duyệt phương án xử lý tài sản trên giao về
UBND tỉnh quản lý, Sở Tài chính thống nhất ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
công văn số 2004/SKHĐT-HTĐT ngày 20/8/2020.
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLG&CS.
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