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  QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ 

tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ 
lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản 

lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 270/TTr-STC ngày 29/4/2020 

và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 67/BC-STP ngày 23/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa 

đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ 

lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định, cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng: 

a) Quy định này áp dụng đối với tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. 

b) Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp 

luật về hội áp dụng các quy định tại Quyết định này để quản lý, tính hao mòn tài 

sản cố định. 

2. Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định. 

a) Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn 

nhận biết tài sản cố định hữu hình có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu 

đồng) đến dưới 10.000.000 (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) 

năm trở lên; tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 

đồng (mười triệu đồng) trở lên: Theo phụ lục I ban hành kèm theo. 

b) Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình: 

Theo Phụ lục II ban hành kèm theo. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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