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V/v phương án xử lý cơ sở nhà đất 
Trụ sở cũ TAND tỉnh 

 
 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Xem xét Tờ trình số 520/TTr-TA ngày 22/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 
về phương án sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất Trụ sở cũ Tòa án nhân dân tỉnh 
để tái đầu tư xây dựng Trụ sở mới Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, Báo cáo 
số 365/BC-STC ngày 19/9/2018 của Sở Tài chính về xem xét phương án xử lý 
Trụ sở cũ Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ngày 30/10/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15800/BTC-QLCS 
về việc thay đổi phương án xử lý nhà, đất 02 cơ sở nhà, đất của Tòa án nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn, tại Công văn nêu: “Thống nhất phương án TAND thành phố Lạng 
Sơn tạm sử dụng cơ sở nhà đất tại số 7 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn (trụ sở cũ của TAND tỉnh Lạng Sơn) đến khi hoàn thành việc đầu 
tư xây dựng trụ sở tại địa điểm mới. Sau khi di chuyển về trụ sở mới, đề nghị 
TAND tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Lạng Sơn bàn giao lại cơ sở nhà, đất tại số 7 
Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho Bộ Tài chính để 
xử lý theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp”. Vì vậy, việc Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp nhận lại cơ 
sở nhà đất của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn là chưa phù hợp với ý kiến 
của Bộ Tài chính. Mặt khác, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo lập điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, định hướng khu vực trên sẽ quy 
hoạch thành Khu hành chính tập trung của tỉnh, nên sẽ không thực hiện được theo 
phương án bán đấu giá để có nguồn kinh phí đầu tư trở lại. 

2. Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản 
lý ngân sách thì việc đầu tư trụ sở, tài sản của cơ quan cấp nào do ngân sách cấp 
đó đảm bảo. Mặt khác, ngân sách tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn nên việc hỗ 
trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Tòa án nhân dân tỉnh để xây dựng Trụ sở mới 
Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn không thực hiện được. Đề nghị Tòa án nhân 
dân tỉnh báo cáo Tòa án nhân dân tối cao xem xét cân đối nguồn kinh phí để xây 
dựng Trụ sở mới Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Tòa 
án nhân dân tỉnh Lạng Sơn được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, KHĐT, XD, TNMT, TP; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 
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