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V/v thực hiện
Công văn số 5683/UBND-CS
của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Công văn số 5683/UBND-CS ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc khởi kiện đối với các hộ gia đình, cá nhân tại Khu nhà đất 151
Trần Hưng Đạo, thành phố Huế; trên cơ sở các văn bản pháp luật, báo cáo và
các văn bản, hồ sơ do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh cung cấp, Sở Tư pháp
báo cáo kết quả như sau:
1. Việc xác định loại tài sản
Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định:
“1. Tài s n c ng là tài s n thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở
hữu và thống nhất qu n lý, bao gồm: tài s n c ng phục vụ hoạt động qu n lý,
cung cấp dịch vụ c ng, b o đ m quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn
vị; tài s n kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích c ng cộng; tài s n
được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài s n c ng tại doanh nghiệp; tiền thuộc
ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại
hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác”.
Khoản 3 Điều 133 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: “3. Tài
s n nhà nước được quy định tại các văn b n quy phạm pháp luật ban hành
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là tài s n c ng”.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì khu nhà đất 151 Trần Hưng
Đạo, thành phố Huế được xác định là tài sản công.
2. Cơ sở để khởi kiện tại cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền
Điều 22 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định:
“Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao
qu n lý, sử dụng tài s n c ng
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao qu n lý, sử dụng tài s n c ng có
các quyền sau đây:
a) Sử dụng tài s n c ng phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ
được giao;
b) Thực hiện các biện pháp b o vệ, khai thác và sử dụng hiệu qu tài s n
c ng được giao theo chế độ quy định;
c) Được Nhà nước b o vệ quyền, lợi ích hợp pháp;

d) Khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
đ) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
...”
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và Điều 2 Quyết định số 16/QĐUBND ngày 06/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác lập sở hữu toàn
dân khu nhà đất 151 (số cũ 63), đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành
phố Huế thì Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường có
quyền khởi kiện tại cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Sở Tư pháp kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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