UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3853 /STC-GCS

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi,
bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQHĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành
phố Đà Nẵng

v

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.
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Căn cứ Công văn số 3512/UBND-KT ngày 08/6/2021 của UBND thành phố
về việc rà soát việc phân cấp, quản lý tài sản công; trong đó giao Sở Tài chính rà
soát lại các nội dung phân cấp theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày
12/7/2018 của HĐND thành phố, tổng hợp báo cáo UBND thành phố, trình
HĐND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định liên
quan và thực tế thực hiện.
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Ngày 11/6/2021, Sở Tài chính có Công văn số 2145/STC-GCS gửi các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện
việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản; thực hiện rà soát các nội dung phân cấp thẩm
quyền quy định tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND (về mua sắm, thuê, thu
hồi, điều chuyển, thanh lý, xác lập, giao tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, xử
lý tài sản kết cấu hạ tầng...), báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù
hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế thực hiện.
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Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Tài
chính tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phân cấp thẩm quyền
quy định tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND, gửi kèm dự thảo để các cơ quan,
đơn vị tiếp tục tham gia ý kiến tại Công văn số 3281/STC-GCS ngày 31/8/2021 và
các đơn vị cơ bản thống nhất với dự thảo đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết
số 150/2018/NQ-HĐND của Sở Tài chính.
Thực hiện thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã thực
hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với Nghị quyết số 150/2018/NQHĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định về phân cấp thẩm quyền
quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành
phố Đà Nẵng, báo cáo UBND thành phố tại Tờ trình số 82/TTr-STC ngày
27/9/2021 và hoàn chỉnh dự thảo văn bản của UBND thành phố báo cáo
Thường trực HĐND thành phố đề xuất xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm
pháp luật đối với Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố tại
Công văn số 3694/STC-GCS ngày 07/10/2021.
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Ngày 15/10/2021, UBND thành phố có Tờ trình số 141/TTr-UBND trình
Thường trực HĐND thành phố đề xuất xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm
pháp luật đối với Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND.
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; ý kiến tham gia của
các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Tài chính dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa
đổi, bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND
thành phố quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài
sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (kèm theo).
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Để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định; căn cứ quy định
tại Điều 10 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật; Sở Tài chính kính gửi dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đến Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để lấy ý kiến góp ý. Đồng thời, đề nghị
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đăng tải để lấy ý kiến của người dân và
các tổ chức có liên quan.
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Sở Tài chính rất mong nhận được ý kiến góp ý trong thời gian sớm nhất để
tổng hợp hoàn chỉnh, báo cáo UBND thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VBĐT, GCS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thủ

