
 

TỜ TRÌNH 

Về việc chủ trương sửa chữa Trụ sở Sở Tư pháp 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1950/VPUBND-

KTTH ngày 18/4/2022 về việc sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp. Trong đó, giao Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng xem xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 

48/TTr-STP ngày 08/4/2022, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tại Tờ trình số 48/TTr-STP ngày 08/4/2022, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Sở Tư pháp được sửa chữa tài sản cố định năm 

2022 (sơn bê mặt ngoài trụ sở cơ quan) với số tiền 400 triệu đồng. 

Ngày 20/4/2022, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp. 

Theo tinh thần cuộc họp, Sở Tài chính đã có Công văn số 990/STC-HCSN ngày 22/4/2022, đề 

nghị Sở Tư pháp rà soát báo cáo quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

Căn cứ Công văn số 669/STP-VP ngày 23/5/2022 của Sở Tư pháp về việc sửa chữa trụ 

sở cơ quan và ý kiến của Sở Xây tại công văn số 1734/SXD-KT&QLXD ngày 27/5/2022. 

Sở Tài chính báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Về chủ trương thực hiện: 

 Vào thời điểm thảo luận dự toán năm 2022, Sở Tư pháp có đề nghị kinh phí sửa 

chữa trụ sở khái toán khoảng 400 triệu đồng, tuy nhiên do chưa có chủ trương của cấp 

thẩm quyền, vì vậy Sở Tài chính chỉ ghi nhận nhu cầu, chưa có cơ sở tham mưu 

UBND tỉnh phân bổ dự toán cho đơn vị thực hiện.  

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tại Công văn số 669/STP-VP ngày 23/5/2022, 

công trình Trụ sở Sở Tư pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2016, đến nay đã 

07 năm trụ sở đã xuống cấp và có một số nơi cần bảo trì.  

Do đó, Sở Tài chính trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Tư pháp 

được thực hiện sửa chữa Trụ sở Sở Tư pháp trong năm 2022 với khái toán kinh phí 

thực hiện khoảng 400 triệu đồng. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn quản lý hành chính cấp tỉnh năm 2022. 

3. Về trình tự thủ tục thực hiện quy trình bảo trì công trình xây dựng: Đề nghị 

đơn vị nghiên cứu thực hiện theo ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 1734/SXD-

KT&QLXD ngày 27/5/2022. 

4. Về trình tự thủ tục thực hiện lập dự toán: Đề nghị đơn vị khẩn trương thực 

hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

Tài chính về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 648/TTr-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2022 



bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, Công văn số 1252/UBND-KTTH ngày 

01/11/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 

tài sản công và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, gửi về Sở Tài chính để tham 

mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho đơn vị thực hiện theo quy định. 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Xây dựng; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng: TCĐT, QLNS; 

- Lưu: VT, HCSN. 

(Đính kèm: công văn số 1734/SXD-KT&QLXD  

ngày 27/5/2022 của Sở Xây dựng) 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 
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