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                   Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang 

                                                   

Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 35/TTr-UBND  ngày 09 tháng 3 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, về việc xin chủ trương về giá 

cho thuê và phương thức cho thuê mặt bằng tại hoa viên thị trấn Cầu Ngang, 

huyện Cầu Ngang. 

 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; 

 Căn cứ 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 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Qua nghiên cứu nội dung Tở trình  nêu trên; Sở Tài chính có ý kiến như 

sau:  

1. UBND huyện Cầu Ngang đã xác định rõ giá cho thuê mặt bằng tại Hoa 

viên Thị trấn Cầu Ngang không thuộc đối tượng tại Quyết định số 

51/2016/UBND nên đã lập phương án giá cho thuê mặt bằng tại khu vực này. 

Tuy nhiên, phương án giá do địa phương đề xuất là chưa đảm bảo đầy đủ nội 

dung theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ 

Tài chính. Đồng thời phương án giá cho thuê chưa thể hiện được các nội dung 

như: đơn vị được giao quản lý Hoa viên, đơn vị trực tiếp thu, quản lý, sử dụng 

tiền thu mặt bằng, nghĩa vụ tài chính đối với khu đất cho thuê...  

Vì vậy, Sở Tài chính không có đủ cơ sở để xử lý đề xuất của UBND 

huyện Cầu Ngang. 

2. Đối với việc cho thuê mặt bằng tại Hoa viên thị trấn Cầu Ngang, 

UBND huyện Cầu Ngang nghiên cứu theo hướng sau: 

- Giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý Hoa viên Thị trấn Cầu 

Ngang (tại thành phố Trà Vinh, UBND huyện giao cho Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và thể thao quản lý các công viên trên địa bàn thành phố). Lưu ý: nếu 

giao cho cơ quan nhà nước quản lý thì sẽ không có quy định về cho thuê tài sản.    

- Đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý Hoa viên lập Đề 

án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê (các mặt bằng khu chức năng dự 



kiến cho thuê theo quy hoạch). Việc lập Đề án thực hiện theo Mẫu số 02/TSC-

ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; báo cáo UBND huyện 

Cầu Ngang xem xét, trình Sở Tài chính thẩm định. Sau đó hoàn chỉnh, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án. 

Giá cho thuê mặt bằng sẽ do địa phương quyết định sau khi Đề án được 

duyệt; việc xác định giá cho thuê cần thực hiện trên cơ cơ sở sau: 

- Giá cho thuê phù hợp với giá thị trường. Trường hợp không có giá thị 

trường đối với mặt bằng tương tự thì xác định theo chi phí đầu tư, thời gian khấu 

hao tài sản hình thành, giá trị khấu hao, các chi phí quản lý có liên quan, nghĩa 

vụ tài chính về đất đai (lưu ý: đối với mặt bằng cho thuê thì đơn vị được giao 

quản lý hoa viên phải chi trả tiền thuê đất đối với khu đất có mặt bằng cho 

thuê)... để tính toán mức giá cho thuê phù hợp, đảm bảo bù đắp chi phí. 

- Việc cho thuê thực hiện theo phương thức đấu giá. 

Sở Tài chính phúc đáp đến Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang biết./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (để biết); 

- BGĐ Sở TC; 

- Trang thông tin điện tử STC;    

- Lưu: VT, QLG&CS. 
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Vũ Hồng Dương 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-18T10:46:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Hồng Dương<vhduong@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-18T13:34:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-18T13:34:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-18T13:34:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-18T13:35:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




