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Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

3919/UBND-TH ngày 25/6/2021 về việc chuẩn bị nội dung Báo cáo thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố tại Hội nghị Thành ủy 

ngày 02/7/2021, Sở Tài chính kính báo cáo UBND thành phố như sau: 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN KIỂM 

TOÁN VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Về công tác chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán 

nhà nước 

Để triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

(KTNN), UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai cụ thể đến 

các cơ quan, đơn vị để thực hiện. Lãnh đạo thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp 

chuyên đề để đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của 

KTNN.  

2. Tổng hợp tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN  

a) Đối với báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và chuyên đề xây 

dựng cơ bản  

- Kiến nghị về xử lý tài chính 

Tổng kiến nghị giai đoạn 2010-2019 là 2.421 tỷ đồng; số đã thực hiện được 

2.223 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 91,8%
1
; số còn lại đang tiếp tục thực hiện là 198 tỷ đồng, 

gồm (1) Kiến nghị thu ngân sách là 41,4 tỷ đồng
2
; (2) kiến nghị về chi thường 

xuyên là 10,3 tỷ đồng; (3) Kiến nghị về chi đầu tư 146,3 tỷ đồng.  

- Kiến nghị xử lý tài chính khác  

Tổng số kiến nghị là 620,4 tỷ đồng; số đã thực hiện 225,6 tỷ đồng; số còn lại 

là 394,8 tỷ đồng.  

b) Tình hình thực hiện kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử 

dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (Kiến nghị thu hồi 10% tiền sử dụng 

đất đã giảm là 8,3 tỷ đồng; số đã thực hiện 5,9 tỷ đồng; số còn lại: 2,4 tỷ đồng)   

                                           
1
 Kiến nghị đối với báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương đạt trên 95%, kiến nghị của các báo cáo kiểm toán 

chuyên đề đạt khoảng 80%) 
2
 Trong đó kiến nghị phải thu hồi liên quan đến giảm 10% tiền sử dụng đất theo chủ trương của thành phố không 

đúng quy định: 31,8 tỷ đồng 
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Đánh giá chung: Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc 

triển khai thực hiện các kiến nghị của KTNN theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

KTNN đã xem xét điều chỉnh các kết luận, kiến nghị còn vướng mắc, khó khăn 

mà thành phố đã giải trình, qua đó giúp cho thành phố giải quyết nhiều nội dung 

kiến nghị tồn đọng của các năm trước.  

3. Một số tồn tại và biện pháp triển khai trong thời gian đến  

a) Một số khó khăn, tồn tại 

- Theo đánh giá của KTNN thì còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành 

đầy đủ việc thực hiện các kiến nghị về xử lý tài chính, chấn chỉnh công tác quản lý 

tài chính, ngân sách, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, việc triển khai thực hiện 

kiểm điểm tại một số cơ quan, đơn vị, công ty chưa được thực hiện nghiêm túc. 

- Đối với kiến nghị phải thu hồi liên quan đến giảm 10% tiền sử dụng đất 

không đúng quy định, mặc dù đã nhiều lần thông báo cho các cơ quan, tổ chức 

để nộp số tiền đã giảm theo kiến nghị của KTNN nhưng đến nay vẫn chưa thưc 

hiện thu hồi được. 

- Một số kết luận, kiến nghị còn khó khăn, vướng mắc thành phố đang 

tiếp tục tổng hợp giải trình với KTNN xem xét điều chỉnh giảm các trường hợp 

này. 

b) Một số biện pháp tiếp tục chỉ đạo triển khai trong thời gian đến 

- Tiếp tục tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xử lý những nội dung kết 

luận, kiến nghị còn khó khăn, vướng mắc; Tiếp tục yêu cầu các đơn vị có kiến 

nghị về chi đầu tư xây dựng cơ bản phối hợp với KBNN thu hồi các kiến nghị 

khi thanh toán vốn đầu tư theo quy định.  

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát để thực hiện các kiến 

nghị về kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến Báo cáo 

kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017. 

- Tiếp tục có văn bản giải trình với KTNN các nội dung vướng mắc và 

giao trách nhiệm cho từng cơ quan làm việc trực tiếp với KTNN Khu vực III để 

xem xét theo giải trình của đơn vị. 

- Có văn bản chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc 

triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, tùy theo tính chất sẽ xem 

xét hạ mức xếp loại đánh giá tập thể, cá nhân theo quy định.  

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH RÀ SOÁT, SẮP XẾP NHÀ CÔNG SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tình hình rà soát, sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn thành phố  

Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp lại, 

xử lý tài sản công; Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan hoàn thành việc kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, 

đất trên địa bàn thành phố.  
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Đồng thời, triển khai Công văn số 426-CV/TU ngày 27/3/2021 của Thành 

ủy Đà Nẵng, Công văn số 200-CV/BCSĐ ngày 03/4/2021 của Ban Cán sự Đảng 

UBND thành phố; UBND thành phố đã có Công văn số 3428/UBND-STC ngày 

04/6/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát báo cáo nhà, đất công 

trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị (58 cơ quan, 

đơn vị báo cáo; 09 cơ quan, đơn vị chưa báo cáo) và Biên bản kiểm tra hiện 

trạng, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tại Công văn số 2253/STC-GCS ngày 

18/6/2021, trong đó, tổng số cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố là 1.635 cơ 

sở, gồm: 

a) 19 cơ sở, tổng diện tích đất 52.943 m
2
, tổng diện tích sàn sử dụng 

20.300 m
2
 do Thành ủy Đà Nẵng quản lý. 

b) 346 cơ sở, tổng diện tích đất 3.087.670 m
2
, tổng diện tích sàn sử dụng 

1.176.013 m
2
 do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối thành 

phố quản lý (bao gồm các cơ sở nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc). 

c) 1.212 cơ sở, tổng diện tích đất 2.892.729 m
2
, tổng diện tích sàn sử dụng 

1.249.277 m
2
 do UBND các quận, huyện quản lý. 

d) 18 cơ sở, tổng diện tích đất 9.160 m
2
, tổng diện tích sàn sử dụng 9.940 

m
2
 thu hồi theo chủ trương của UBND thành phố. 

đ) 40 cơ sở, tổng diện tích đất 28.007 m
2
, tổng diện tích sàn sử dụng 

27.144 m
2
 do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý, bảo quản, bảo 

vệ 

Theo đó, với hiện trạng sử dụng 1.635 cơ sở nhà, đất nêu trên như sau: 

1.435 cơ sở nhà, đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp...(trong đó có 25 cơ sở cho thuê một phần diện tích đã được phê duyệt 

Đề án; 32 cơ sở cho thuê một phần diện tích chưa được phê duyệt Đề án); 18 cơ 

sở nhà, đất cho thuê, cho mượn toàn bộ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 146 cơ sở nhà, đất trống (chưa sử dụng), trong đó quận, huyện 100 cơ 

sở (riêng huyện Hòa Vang 84 cơ sở); 36 khu đất trống (chưa sử dụng), trong đó: 

quận, huyện có 17 khu  đất (riêng huyện Hòa Vang có 12 khu đất); khối cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có 14 khu đất (riêng Công ty CP Môi 

trường đô thị Đà Nẵng 11 khu đất). 

Ngoài ra, trên cơ sở danh sách các tổ chức hội (tổ chức chính trị, xã hội - 

nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức khác theo 

quy định của pháp luật về hội) theo thông tin do Sở Nội vụ cung cấp, Sở Tài 

chính đã có văn bản đề nghị các tổ chức hội khẩn trương rà soát toàn bộ nhà, đất 

đang quản lý, sử dụng, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành 

phố, báo cáo Thường trực Thành ủy (dự kiến ngày 10/7/2021). 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công quy định: Việc sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ 
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quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước 

giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố đã hết. Ngày 15/3/2021, Thủ tướng 

Chính phủ có Quyết định số 359/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hiện nay, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng phương án phân bổ và khoanh 

vùng đất đai tích hợp vào quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 và 

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2025 theo quy hoạch 

chung của thành phố.  

Do đó, sau khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2025 được phê duyệt và rà soát lại 

quy hoạch xây dựng của các cơ sở nhà, đất nêu trên theo Quyết định số 359/QĐ-

TTg thì mới có cơ sở đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất nêu 

trên theo quy định. 

3. Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021  

Kính đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng khẩn trương rà soát có ý kiến đầy đủ về quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng đối với các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn thuộc thành phố; trước mắt sớm có ý kiến cụ thể đối với các 

cơ sở nhà, đất do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý, gửi Sở Tài 

chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét phê duyệt Phương 

án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP.  

Sở Tài chính kính báo cáo UBND thành phố./.  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Các phòng: QLNS, GCS; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

                           

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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