
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH         Kon Rẫy, ngày         tháng       năm 

V/v tiếp tục rà soát, sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thuộc huyện quản lý 

 

 

  Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

         
 

 Để tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan đơn vị thuộc 

huyện quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ đảm bảo hiệu 

quả, đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Kon Rẫy yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát 

các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa lập phương án sắp xếp 

hoặc cần có sự điều chỉnh so với phương án đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt(1), trên cơ sở đó lập Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các cơ sở 

nhà, đất theo đúng quy định pháp luật(2).  

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn được giao quản lý, sử dụng 

nhà đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng nhà, đất 

và lập biên bản theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP. Thực hiện kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử 

lý(3) từng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

Hoàn thành gửi 01 bộ hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế 

hoạch) trước ngày 10/10/2022 (nếu có) để tổng hợp gửi Sở Tài chính tỉnh lập 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt theo quy định. 

Hồ sơ gửi gồm có: 

- Báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý (theo mẫu 01 gửi kèm); 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất (theo mẫu số 02 gửi kèm); 

- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến cơ sở nhà, đất báo cáo (nếu có). 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm triển khai đến các 

đơn vị trường trực thuộc để rà soát, lập thủ tục theo quy định, tổng hợp gửi hồ 

                                           
(1) Tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND huyện Kon Rẫy. 
(2) Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành. 
(3) Theo các hình thức được quy định tại Điều 7, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
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sơ về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) kịp thời, đúng thời gian 

quy định. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, theo dõi và đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chỉ 

đạo này; đồng thời tổng hợp tham mưu UBND huyện theo đúng quy định. 

UBND huyện báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện. 

Quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị, địa 

phương liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để được hướng dẫn thực 

hiện kịp thời, đúng quy định./.  
 

Nơi nhận:                             
- Như trên (th/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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