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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2166/STC-QLG.CS
V/v Đề án tài sản công vào mục
đích cho thuê và kinh doanh của
Cơ sở Điều trị nghiện tỉnh Đồng
Tháp

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm
Thiện Nghĩa tại Công văn số 2010/VPUBND-KT ngày 03 tháng 09 năm 2020
về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Cơ sở điều trị nghiện.
Sau khi rà soát. Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Ngày 26 tháng 03 năm 2020 Sở Tài chính có Công văn số 630/STCQLG.CS về vệc Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh,
liên kết của Cơ sở Cai nghiện, theo đó Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã
hoành chỉnh Đề án như sau:
Đề án đã chỉnh sửa theo mẫu số 02/TSC-ĐA quy định tại Điều 44 Nghị
định số 151/2017NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Cơ sở Điều trị nghiện được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch
chi tiết tại Quyết định số 719/QĐ-UBND.HC ngày 23/6/2016, mục đích để làm
cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai theo Luật đất đai số
45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và làm cơ sở tổ chức thực hiện triển khai cho
thuê, kinh doanh, liên doanh liên kết, cho thuê tài sản công theo quy định.
Trên cơ sở thực tiễn về chức năng nhiệm vụ, cơ chế tự chủ và thực trạng
tài sản thì việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh liên kết ao nuôi cá không làm
ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ do Nhà nước giao, không làm mất quyền sở
hữu về tài sản công, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước giao. Đề án cho
thuê, kinh doanh tài sản công tại Cơ sở Điều trị nghiện phù hợp với Điều 55
Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội quy định về Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công.
Sở Lao động thương binh và Xã hội đã tách riêng từng Đề án kinh doanh,
cho thuê và nêu thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị
định số 151/2017NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Quản lý. Việc sử dụng tài sản công, trích khấu hao tài sản thực
hiện theo quy định tại Điều 16 của Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao.
Đối với tiền thuê đất Đề án thực hiện theo biên bản ngày 12 tháng 06 năm
2019 giữa các bên gồm: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao
động thương binh và Xã hội, Cục thuế, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cao

Lãnh về việc khảo sát thực tế giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm
đấu giá cho thuê tài sản tại Cơ sở Điều trị nghiện.
Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án./.
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