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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại cuộc họp xem xét nội dung đề nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến việc 
triển khai Đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể 

thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 
 

Ngày 08/10/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét nội dung đề nghị của các hộ kinh doanh liên 
quan đến việc triển khai Đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm Huấn luyện và 
thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự họp có 
lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn 
luyện và thi đấu thể thao báo cáo nội dung họp, ý kiến tham gia của các thành 
phần tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Trung tâm Huấn huyện và 
thi đấu thể thao đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện các bước, các nhiệm 
vụ để triển khai Đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 
thể theo đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 
10/5/2019; đã phê duyệt được giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền thuê tài 
sản; đã ký hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá, tổ chức thông báo đấu giá, bán và 
tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng quy định; đã chủ động nắm thông tin, 
dư luận, xử lý kiến nghị đề xuất của của các hộ kinh doanh đang thuê ki ốt tại Sân 
vận động Đông Kinh và Nhà thi đấu thể thao liên quan trực tiếp đến việc tổ chức 
đấu giá quyền thuê tài sản công theo Đề án đã được phê duyệt. 

Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và thi 
đấu thể thao chưa làm tốt việc xử lý, trả lời các nội dung kiến nghị đề xuất của 
các hộ kinh doanh; chưa tuyên truyền, giải thích rõ cho các hộ kinh doanh được 
biết về quy định của pháp luật, về chủ trương của tỉnh, về nội dung Đề án đã được 
phê duyệt để các hộ kinh doanh hiểu, đồng tình ủng hộ. Cuộc họp ngày 23/9/2019 
do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, các cơ quan liên quan tham gia dự 
họp chưa phân tích đánh giá kỹ nội dung cuộc họp, cụ thể: Việc xây dựng, phê 
duyệt Đề án sử dụng tài sản công là đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp 
luật; việc đấu giá quyền thuê tài sản là điều kiện bắt buộc, việc thỏa thuận cho 
thuê tài sản là trái quy định của pháp luật; xác định phương án xử lý giải quyết vụ 
việc, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị… để từ đó báo cáo, đề xuất xử 
lý vụ việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 



 2

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tiếp tục triển khai thực 
hiện các bước, quy trình đấu giá quyền thuê tài sản theo Đề án sử dụng tài sản 
công của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể theo đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10/5/2019. 

- Tổ chức tuyên truyền, cung cấp tài liệu thông tin, trao đổi, giải thích cho 
các hộ kinh doanh đang thuê ki ốt tại Sân vận động Đông Kinh và Nhà thi đấu thể 
thao được biết về quy định bắt buộc phải tổ chức đấu giá quyền thuê được quy 
định tại Luật quản lý sử dụng tài sản công; chủ trương của tỉnh là tổ chức đấu giá 
quyền thuê đối với tất cả các tài sản công, như tại: Bệnh viện Đa khoa 700 gường, 
Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm quản lý 
cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm; hậu quả, hệ lụy khi không thực hiện theo đúng 
các quy định của pháp luật… để các hộ kinh doanh được biết, đồng tình ủng hộ 
việc triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công đã được phê duyệt. 

- Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao quản lý chặt chẽ việc 
ký hợp đồng, tiếp tục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng, 
sửa chữa, cải tạo các ki ốt… để không gây khó khăn khi bàn giao ki ốt cho khách 
hàng trúng đấu giá quyền thuê. 

- Chủ động, phối hợp với Thanh tra tỉnh xem xét, trả lời, giải quyết đơn đề 
xuất, kiến nghị của các hộ kinh doanh đang thuê ki ốt tại Sân vận động Đông 
Kinh và Nhà thi đấu thể thao theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính, Sở Tư pháp chủ động nắm thông tin, hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công 
vào mục đích cho thuê thực hiện các bước, quy trình, thủ tục về đấu giá quyền 
thuê, phê duyệt giá khởi điểm, các nội dung thống nhất quy định trong hợp đồng 
thuê tài sản đối với khách hàng trúng đấu giá, việc quản lý sử dụng kinh phí thu 
được từ việc cho thuê tài sản…theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Thanh tra tỉnh chủ động nắm thông tin, trao đổi, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch xem xét, giải quyết đơn đề xuất, kiến nghị của các hộ kinh doanh 
đang thuê ki ốt tại Sân vận động Đông Kinh và Nhà thi đấu thể thao theo đúng 
quy trình, quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, TP, VHTTDL; 
- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Trung tâm Huấn luyện và TĐTT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: KGVX, TH, NC; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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