
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 245/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ìâp - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ 
Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 

số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nộỉ dung của Nghị định số 
52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là 
Nghị định số 52/2009/NĐ-CP) như sau:

Mục 1
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tả chức, đơn vị) quy định 
tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

2. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân; việc 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam tại nước ngoài không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này có trách 
nhiệm thục hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư này.



Mục 2
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC,

CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG s ự  NGHIỆP THEO PHƯƠNG THỨC 
GIAO CHO TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

Điều 3. Giao tổ chức có chức năng quản lý đầu t ư  xây dựng

Căn cứ vảo nhu cầu, quy mô đầu tư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và khả 
năng quản lý đầu tư xây dựng của các tổ chức hiện có:

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới hoặc giao cho tổ chức 
hiện có làm chủ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (sau 
đây gọi chung là trụ sở làm việc) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung 
ương quản lý theo đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và các cơ quan có liên quan.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi là chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập mới hoặc giao cho tổ chức hiện có làm 
chủ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 
phương quản lý theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu 
t ư và các cư quan có liên quan.

Điều 4. Bàn giao trụ sở làm việc

1. Việc bàn giao trụ sở làm việc giữa nhà thầu xây dựng và tổ chức có chức năng 
quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về  đầu tư xây dựng.

2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận từ nhà thầu xây dựng, chủ 
đầu tư xây dựng phải bàn giao trụ sở làm việc cho cơ quan, tổ chức, đơn vị dược 
giao quản lý, sử dụng.

3. Việc bàn giao trụ sở làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều này phải lập 
thành Biên bản theo mẫu quy định tại Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 
18/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 
43TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn 
giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tê theo quyết định 
của cơ quan có thẩm quyển.

Mục 3
THUÊ TÀI SAN PHỤC VỤ 

HOẠT ĐỘNG CỦA c ơ  QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ

Điều 5. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan khác từ 
trung ương (sau đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương)
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quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định  thuê tài sản
phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vì quản lý  của địa
phương trên cơ sở đề nghị của Ưỷ ban nhân dân cùng câp.

Điều 6. Thuê tài sản là trụ sở làm việc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện thuê trụ sở làm việc theo quy định 
tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng trụ sở làm việc và hiện trạng sử dụng trụ sở làm việc đê lập phương án thuê 
trụ sở làm việc, trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này quyết 
định.

2. Phương án thuê trụ sở làm việc gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Sự cần thiết thuê trụ sở làm việc;
b) Diện tích trụ sở làm việc cần thuê;
c) Cấp, hạng, tiêu chuẩn trụ sở làm việc cân thuê;
d) Yêu cầu về địa điểm, vị trí của trụ sở làm việc cần thuê;
đ) Thời hạn thuê;
e) Mức giá thuê tối đa.

3. Căn cứ phương án thuê trụ sở làm việc được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, cơ quan, tổ  chức, đơn vị lập dự toán kinh phí thuê trong dự toán ngân sách 
hàng nãm, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc:

a) Trường hợp số tiền thuê trụ sở làm việc của cả thòi hạn thuê có giá trị từ 
100 triệu đồng trở lên (tính cho một hợp đồng) thì căn cứ phương án thuê trụ sở 
làm việc được phê duyệt, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện lựa chọn 
nhà cung cấp theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

Riêng đối với thông báo mời thầu, ngoài việc thông báo theo quy định của 
pháp luật về đấu thầu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện đăng tải trên 
Trang điện từ vê tài sản nhà nước của Bộ Tài chính và Trang điện tử của Bộ, cơ 
quan trung ương (nếu có) đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản 
lý; Trang điện từ của địa phương (nếu có) đối với cơ quan, tổ chức, đơn vi thuộc 
địa phương quản lý;

b) Trường hợp số tiền thuê trụ sở làm việc của cả thời hạn thuê có giá trị 
dưới 100 triệu đông (tính cho một hợp đồng) thì việc lựa chọn nhà cung cấp do 
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thông qua hình thức đấu thầu hoặc 
hình thức chỉ định;
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e t r ư ờ n g  h ợ p  trên địa bàn địa phương chỉ có một nhà cung cấp đáp ứng 
được yêu cầu thì áp dụng hình thức chỉ định, không phụ thuộc vào giá trị của hợp 
dỏng.

^. Đơn giá thuê trụ sở làm việc:

a) Trường hợp áp dụng hình thúc đấu thầu thì đơn giá thuê được xác định 
theo quy định của pháp luật vê đâu thâu;

b) Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thì đơn giá thuê do cơ quan, 10 
chức, đơn vị và nhà cung cấp thỏa thuận trên cơ sở giá thuê pho biên tại thị trường 
địa phương, trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này phê duyệt. 
Nếu số tiền thuê trụ sở làm việc từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì đế có cơ sở thoả 
thuận với nhà cung cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê trụ sở làm việc phải thuê tổ 
chức cố đủ điều kiện thẩm định giá xác định đơn giá thuê.

6. Việc thuê trụ sở làm việc được thực hiện theo họp đông, gôm các nội 
dung chủ y ếu sau:

a) Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê;
b) Mục đích thuê;
c) Thời hạn thuê (không vưọt quá thời hạn theo phương án đã được phê 

duyệt ì;
d) Đơn giá thuê;
đ) Phương thức, thò'i hạn thanh toán;
e) Quyền, nghĩa vụ và cam kết của bên thuê và bên cho thuê;
g) Hiệu lực họp đồng.

7. Trường hợp đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng nhưng cấp có thẩm quyền 
quy định tại Điều 5 Thông tư này quyết định cho phép tiếp tục thuê thì cơ quan, tổ 
chúc, đơn vị thoả thuận với nhà cung cấp về đơn giá thuê phù hợp với giá thuê phô 
biến trên thị trường tại thời điểm thoả thuận; Neu đơn giá thuê cao hơn đơn giá 
thuê của thời hạn trước đó thi cơ quan, tổ chức, đơn vị phải báo cáo câp cố thảm 
quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này xem xét, quyết định.

8. Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc đi thuê thực hiện theo hợp đồng 
g iữa bên cho thuê và bên đi thuê.

Điều 7. Thuê tài sản không phải là trụ sở làm việc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện thuê tài sản theo quy định tại khoán 
ỉ Điều 8 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP căn cứ tiêu chuẩn, định m ức sử dụng tài 
sản và hiện trạng sử dụng tài sản hiện có để trình cấp có thẩm quyền quy định tại 
Điều 5 Thông tư này quyết định.
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2. Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, đơn giá thuê, phê duyệt đơn giá thuê, 
hợp đồng thuê, gí a hạn thòi gian thuê tài sản và quản lý, sử dụng tài sản đi thuê 
thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Thuê tài sản phục vụ hoạt động của tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chúc xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

1. Việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghê nghiệp do người đứng đâu của tổ 
chức quyết định theo quy định của pháp luật vê dân sự và điều lệ của tổ chức.

2. Tiền thuê tài sản được chi trả từ kinh phí của tổ chức.

Mục 4
QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG 

TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ HỒ SƠ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 9. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước có trách nhiệm ban hành và tổ chửc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Căn cứ xây dựng Quy chế:
a) Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
b) Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
c) Quá trình quàn lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Nội dung chủ yểu của Quy chế:
a) Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên 

quan đên đẩu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, thuê, sử dụng, thu hồi, điều 
chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản; bảo vệ tài 
sản; bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; kiểm kê, kiểm tra tài sản;

Đôi với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, ngoài các nội dung quy 
định tại điếm này, Quy chế phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ 
phận, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản 
xuất, kính doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

b) Trách nhiệm bàn giao tài sản nhà nước khi thay đổi tổ chức bộ máy, thay 
đôi người đứng đâu;

c) Xử lý đôi với các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế;
d) Các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị.
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4. Quy chẽ phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ trong cơ quan, tổ chức,  đơn vị
vị trước khi ban hành; sau khi ban hành phải được công khai theo Quy định vẽ còng
khai quan lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập và to chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ban hành kèm theo 
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, bién động tài sản nhà nước

1. Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản nhà nước bao gồm:

a) Đối với trụ sở làm việc:
- Quyết định giao đất, cho thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đát; 

Bien bản xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 
1 3/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sứ dụng 
dốt dể tính vảo giá trị tài sản của các to chức được nhà nước giao đất không thu 
tiền sử dụng đất;

- Các tài liệu liên quan đến việc phê duyệt dự án, thiết kế, bản vẽ hoàn công, 
nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng;

- Văn bàn chấp thuận mua trụ sờ làm việc của cấp có thẩm quyên;
- Hợp đồng mua trụ sở làm việc; Hoá đơn mua trụ sở làm việc; Biên bản 

giao nhận trự sở làm việc;
- Các văn bản liên quan đến thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán trụ sở làm viẹc;
- Các tài liệu khác có liên quan.

b) Đối với xe ô tổ:
- Quyết định mua xe của cấp có thấm quyền;
- Hợp đồng mua xe; Hoá đơn mua xe; Biên bản giao nhận xe; Giấy đăng ký

xe ô tỏ;
- Các văn bản liên quan đến thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán xe;
- Các tài liệu khác có liên quan.

c)  Đối với các tài sản khác:
- Văn bản chấp thuận mua sắm tài sân của câp có thẩm quyền;
- Họp đồng mua sắm tài sản; Hoá đơn mua tài sản; Biên bản giao nhận tài san;
- Các văn bản liên quan đến thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản;
- Các tài liệu khác có liên quan,

2. Đối với tài sản nhà nước phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử đụng (heo 
quy định của pháp luật mà khi đăng ký cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải nộp 
bản chính của hồ sơ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị lưu giữ bản sao của hô sơ đỏ.

3. Hồ sư ỉiên quan đến việc hình thành, biến động tài sản nhà nước quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản ly, sử 
dụng tài sản lập và lưu trữ.



4. Cơ sỏ' dữ liệu về tài sản nhà nước: Thông nhất áp dụng Chương trình quản 
lý đăng ký tài sản nhà nước đe tạo lập Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước và quản lý 
việc báo cáo kê khai tài sản nhà nước quy định tại Mục 6 Thông tư này.

Mục 5
ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 11. Danh mục tài sản nhà nước điều chuyển, bán, thanh lý

1. Danh mục tài sản nhà nước điều chuyển, bán, thanh lý quy định tại điểm d 
khoản 1, điếm c khoản 2 Điều 17; điểm c khoản 1, điếm b khoản 2 Điều 21 và 
điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định só 52/2009/NĐ-CP được lập 
theo Mầu số OỈ-DM/TSNN, Mau số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban 
hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với danh mục tài sản nhà nước điều chuyển lập theo M ẫu số 01- 
DM/TSNN, Mau số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN quy định tại khoản 1 
Điều này phải có thêm chỉ tiêu về giá trị còn lại theo đánh giá lại trong các trường 
hợp sau đây:

a) Điều chuyên tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp 
công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

b) Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản 
đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

Điều 12. Hội đồng xác định giá, Hội đồng thẩm định giá và Hội đồng 
bán đấu giá tài sản nhà nưóc

1. Hội đồng xác định giá được thành lập trong các trường hợp sau đây:

a) Xác định giá khởi điếm để bán đấu giá tài sản nhà nước quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

b) Xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản nhà nước quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

c) Xác định giá bán chỉ định tài sản nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

d) Xác định giá bán chỉ định tài sản nhà nước quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;
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d) Xác định giá trị quyền sử dụng đât làm cơ sở xác định giá trị tài sản nhà 
nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định tại điểm e  V 

khoản 2 Điều 22 Thông tư này;

e) Xác định giá trị còn lại của tài sản nhà nước (trừ giá trị quyên sử dụng 
đ ấ t  để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chỉnh theo quy định tại điểm 
b khoản 3 Diều 22 Thông tư này.

2. Hội đồng thẩm định giá được thành lập trong các trường hợp sau đây:

a) Thẩm định giá tài sản trên cơ sở kết quả xác định giá của tổ chức cỏ dủ 
diều kiện thẩm định giá để bán chỉ định tài sàn nhà nước theo quy định tại điếm a 
khoản 1 Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

b) Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất do tổ chức có đủ điều kiện thẩm định 
giá xác định dế làm cơ sở giao tài sàn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ lài 
chính iheo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Thông tư này.

3. Mội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước đưọ’c thành lập trong các trường 
họp sau đâv:

a) Bán đấu giá đối với tài sản có giá trị lớn, bao gồm:
- Tải sản ỉà trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gôm ca quyên 

sử dụng đ ấ t  có nguyên giá theo sổ kế toán từ 1.000 (một ngàn) tỷ đồng trở lên;
- Tài sản khác không phải là trụ sở làm việc, không phải là tài sản khác gan 

lien với đát cỏ giá khởi điểm để bán đấu giá từ 100 (một trăm) tỷ đồng trở ỉên;

b) Tài sản có nguồn gốc phức tạp, tài sản đặc biệt quý hiếm, có yêu càu quản 
lý đặc biệt của Nhà nước hoặc các trường hợp đặc biệt khác theo quyêt định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Tài sản không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà không 
thuê dược tổ chức có chức năng bán đấu giá.

4. Thành phần của Hội đồng xác định giá, Hội đồng thẩm định giá:

a) Sở Tài chính thành lập Hội đồng xác định giá, Hội đồng thẩm định giá dể 
thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 và khoản 2 Điều 
này . Thành phần Hội đồng gồm:

- Lãnh đạo Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc (nêu có);
- Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản;
- Dại diện cơ quan khác có liên quan.
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b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập Hội đồng xác định giá đế thực hiện 
nhiệm vụ quy định tại các điểm b, d và e khoản 1 Điều này. Thành phân Hội đông 
gom:

- Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị - Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện cơ quan quản lý cấp trên;
- Đại diện bộ phận được giao trực íiêp sử dụng tài sản;
- Đại diện bộ phận tài chính - kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cân);
- Các thành viên khác có liên quan.

5. Thành phần của Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước:

a) Trường hợp bán tài sản quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, 
Bộ Tài chính (đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản 
lý), Sở Tài chính (đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 
quản lý) thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sàn nhà nước với thành phần gồm: Đại 
diện cơ quan quyết định thành lập Hội đồng làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có tài sản nhà nước bán đấu giá; đại diện cơ quan chuyên 
môn kỹ thuật (nếu cần) và các thành viên khác có liên quan;

b) Đối với việc bán tài sản quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thành lập Hội đong bán đấu giá tài sản nhà nước theo thành phần quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều này;

c) Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước không nhất thiết phải có đấu giá viên.

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xác định giá và Hội đồng thẩm định giá 
phục vụ việc bán tài sản nhà nước, Hội đồng bán đấu giá tài sản nhà nước được 
tính trong chi phí bán tầi sản nhà nước.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng xác định giá và Hội đồng thẩm định giá 
phục vụ việc xác định giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập 
tự chủ tài chính được bố trí từ nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp công ỉập được 
xác định giá trị tài sản nhà nước.

7. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập một hoặc nhiều Hội đồng để xử lý các vấn đề chung về tài sản 
nhà nước hoặc xử lý theo từng vụ việc.

Điều 13. Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước

Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về bán đấu giá tài sản.
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Riêng dối vói việc thông báo bán đấu giá tài sản nhà nước là trụ sở làm việc. 
quyền sử dụng đất, xe ô tổ các loại và tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 
triệu đồng trỏ- lên /1 đơn vị tài sản thì ngoài việc thực hiện thông báo theo quv định 
của pháp luật về bán đấu giá còn phải thực hiện đăng tải trên Trang điện tử về tài 
sản nhà nước của Bộ Tài chính và Trang điện tử của Bộ, cơ quan trung ương (nếu 
có) đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý; Trang 
điện tử của địa phương (nếu có) đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
địa phương quản lý.

Mục 6
CHẾ ĐỘ BÁO C Ó  KÊ KHAI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 14. Tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai

ỉ . Thực hiện báo cáo kê khai và cập nhật thông tin kê khai vào cơ sở dữ liệu 
về tà i sản nhà nước đối với những loại tài sản sau:

a) Trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, tài san 
khác gắn liền với đất;

b) Xe ô tô các loại;

c) Tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điếm b khoản này có 
nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản.

2. Đỏi với những tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mà cơ quan, tổ chức, 
đơn vị dà lập Tờ khai đăng ký (theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC 
ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ- 
CP ngày 14/11/2006 cùa Chính phủ) thi tiếp tục sử dụng Tờ khai đã lập, không 
phải lập lại theo quy định này.

3. Đốt với những tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 
Điều này thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập Thẻ tài 
sản cố định theo Mau số 01-TSCĐ/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này đế theo 
dõi, hạch toán theo chế độ ke toán hiện hành. Trường hợp đã lập Thẻ tải sản cố 
định theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC thì tiếp tục sử dụng Thẻ tài 
sản cố định đã lập, không phải lập lại theo quy định này.

Diều 15. Co’ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước

I . Cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước được quy 
định như sau:

a) Tài sản nhà nước quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 14 Thông 
tư này do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý thì báo cáo kê khai 
với Cục quản lý Công sản - Bộ Tài chính;
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b) Tài sản nhà nưó'c quy định tại điểm c khoản 1 Đ iều 14 Thông tư này đo 
cơ quan, tổ chúc, đơn vị thuộc trung ương quản lý thì báo cáo kê khai với cơ quan 
tài chính của Bộ, cơ quan trung ương (Vụ Tài chính, Vụ Kê hoạch - Tài chính...);

c) Tài sản nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này đo cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý thì báo cáo kê khai với Sở Tài chính địa 
phương.

2. Trách nhiệm của Cơ quan tiếp nhận và quản ỉý báo cáo kê khai tài sản nhà
nước:

a) Đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện báo
cáo kê khai tài sản đúng thời gian quy định;

b) Cập nhật thông tin của tài sản phải báo cáo kê khai thuộc phạm vi quản lý
vào cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước;

c) Quản lý, lưu trữ kết quả báo cáo kê khai thuộc phạm vi quản ỉý;

d) Hướng dẫn, kiếm tra việc báo cáo kê khai tài sản của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xác nhận thông tin về tài sản và việc chấp hành chế 
độ báo cáo kê khai tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về 
tài sản nhà nước; thực hiện công khai kết quả báo cáo kê khai tài sản nhà nước theo 
quy định của pháp luật trên Trang điện tử về tài sản nhà nước của Bo Tài chính.

Điều 16. Nội dung báo cáo kê khai tài sản nhà nưóc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản nhà nước phải ỉập báo cáo kê 
khai theo đúng mẫu quy định ban hành kèm theo Thông tư này, cụ the:

a) Đối với trụ sở làm việc thực hiện kê khai theo Mau sổ 01-ĐK/TSNN ban 
hành kèm theo Thông tư này; mỗi trụ sở lập riêng một báo cáo kê khai;

Trường hợp một trụ sở làm việc được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn 
vị sử dụng mà có thể tách biệt được phần sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lập biên bản xác định rõ phần sử đụng thực 
tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để báo cáo kê khai phẩn sử đụng của mình. 
Neu không tách biệt được phần sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để 
thống nhất cử một cơ quan, tổ chức, đơn vị đại điện đứng tên báo cáo kê khai;
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b i Đối với xe ô tô thực hiện kê khai theo Mẫu số 02-ĐK/rSNN ban hành 
kèm theo Thông tư  này; mỗi đơn vị lập một báo cáo kê khai;

c) Đối với tài sản khác (không phải là trụ sở làm việc, xe ô tỏ) có nguyên giá 
theo số kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản thực hiện kê khai theo 
Mầu số 03-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này; mỗi đơn vị lập một báo
cáo kê khai.

2. Báo cáo kê khai tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng phải 
ghi đúng và đầy đủ thông tin theo mẫu quy định. Cơ quan tiếp nhận và quản lý báo 
cáo ke khai tài sản nhà nước được phép từ chối và yêu câu báo cáo lại nếu phát hiện 
báo cáo kê khai không ghi đúng và đầy đủ nội dung. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 
dơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đã báo cáo kẻ 
khai.

Diều 17. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai tài sản nhà nưóc

1. Mình thức báo cáo kê khai tài sản nhà nước:

a) Báo cáo kê khai lần đầu được áp dụng đối với nhũng tài sản nhà nước 
hiện dang quản ]ý, sử dụng tại thời điểm Nghị định số 52/2009/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành,

Đối với tài sản nhà nước đã đãng ký theo quy định tại Nghị định số 
137/2006/NĐ-CP thì không phải báo cáo kê khai lần đầu theo quy định này. Cơ quan 
tiếp nhận và quản ]ý báo cáo kê khai tài sản nhà nước có trách nhiệm cập nhật kết quả 
đã đăng ký vào háo cáo kê khai tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Báo cáo kê khai bổ sung được áp dụng đối với các trường hợp có thay dôi 
về tài sản nhà nước do đầu tư xây dựng; mua sắm mới; tiếp nhận từ đơn vị khác ve 
sử dụng; thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi, tiêu huỷ, bán hoặc thay đổi mục đích sử 
dụng của tải sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cơ quan, tổ 
chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản thay đổi tên gọi, chia tách, sá}3 
nhập, giải thế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyên;

c) Báo cáo kê khai định kỳ do Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh lập theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 18 Thông tư này.

2. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai Ịần đầu:

a) Cư quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nưức 
thực liiộn:

- Lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 16 
Thông tư này và kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan đến tài sản báo cáo kẽ 
khai, gồm: giấy tờ liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (đối với trụ sở làm việc);
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giấy đăng ký xe ô tổ ; biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đôi với tài sản 
có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản);

- Gửi 02 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đên: Bộ, cơ quan trung ương (đôi 
với tài sản là trụ sở làm việc và xe ô tổ các loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
trung ương quản lý); Cơ quan quản lý cấp trên (đối với tài sản có nguyên giá theo 
sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc trung ương quản lý); Sở, ban, ngành chủ quản hoặc Ưỷ ban nhân dân câp 
huyện (đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý);

- Lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan quản lý cấp trên, Sở, ban, ngành chủ 
quản hoặc Ưỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện:

- Xác nhận hồ sơ báo cáo kê khai tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý;

- Gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận đến: Bộ Tài chính 
(đối với tài sản là trạ sở làm việc và xe ô tổ các loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc trung ương quản lý); Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương (đối với 
tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đông trở lên /1 đơn vị tài sản của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý); Sở Tài chính (đối vói tài sản 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý);

- Lưu trữ 01 bộ hô sơ báo cáo kê khai tài sản tại Bộ, cơ quan trung ương, cơ 
quan quản lý câp trên, Sở, ban, ngành chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai bổ sung:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo kê: 
khai bổ sung theo M ẫu số 04-ĐK/TSNN, gửi cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo 
kê khai theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai định kỳ:

Bộ, cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo 
cáo kê khai tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở số liệu kết xuất từ cơ 
sở dữ liệu về tài sản nhà nước, gồm:

- Bảo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất theo Mau số 02B-ĐK/TSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này, gồm 3 phần (Tổng hợp chung, Chi tiết theo loại 
hình đơn vị và Chi tiết theo từng đơn vị). Riêng đối với phần Chi tiết theo từng đơn 
vị được lập đến đơn vị dự toán cấp 2 và Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước theo Mau số 02C- 
ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này, gồm 3 phần (Tồng hợp chung, Chi 
tiêt theo loại hình đơn vị và Chi tiết theo từng đơn vị). Riêng đối với phần Chi tiết 
theo từng đơn vị được lập đến đơn vị dự toán cấp 2 và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

5. Thời hạn báo cáo kê khai tài sản nhà nước:
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a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước plia; 
hoàn thành việc báo cáo kê khai lần đầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Đ iều 33 
Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Quá thời hạn này mà cơ quan, tổ chức, đơn VỊ 
không báo cao kê khai thì cơ quan tài chính nhà nước có quyên yêu câu kho bạc 
nhà nước tạm đinh chi thanh toán các khoản chỉ phí liên quan đến tài sản phải báo 
cáo và không bô trí kinh phí mua săm tài sản cô định vào dự toán ngân sách năm 
sau của cư quan đó; người đứng đâu cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước bị xử ỉý theo quy định;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
phải thực hiện báo cáo kê khai bố sung trong thời hạn 30 ngày, kế từ ngày có sự 
thay đổi. Đối với tài sản đưa vào sử dụng do hoàn thành đầu tư xây dựng, cải tạo, 
nâng cấp, sửa chữa lớn thỉ thời gian thay đổi tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu 
đưa vào sử dụng;

c) Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo kè 
khai định kỳ cùng thời hạn với báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
cua mình theo quy định tại khoản 2 Điểu 19 Thông tư này.

Mục 7
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 18. Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài Sản nhà nước

1. Nội dung báo cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử (.lụng 
tài sản nhà nước:

a) Tỉnh hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:
- Thực trạng công tác quản iý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ 

chức, dơn vị;
- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản 

lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ báo cáo;
- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản tài sản nhà nước trong kỳ 
báo cáo;

b) Kiến nghị các giảỉ pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Nội dung báo cáo của cơ quan quản lý cấp trên, Sở, ban,  ngành  chủ quản
hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện:
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a) Tỉnh hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Nội dung báo cáo thực hiện 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đoi với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý;

b) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản ỉý, sử dụng tài sản nhà 
nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

c) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thông pháp luật, nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Nội dung báo cáo của Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân câp tỉnh:

a) Tình hình ban hành và thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước:

- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước do Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh ban hành (kể cả các văn bản ban hành 
trước kỳ báo cáo nhưng còn hiệu lực thi hành trong kỳ bảo cáo);

- Đánh giá tình hình thực hiện các văn bản pháp luật theo thẩm quyền về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh; tính kịp thời, 
phù hợp, mâu thuẫn, bất cập của các văn bản đã ban hành; tác động của các văn 
bản đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nưởc tại Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh;

b) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nưó'c: Nội dung báo cáo thực hiện 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý;

c) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra việc quản lý, sừ dụng tài sản nhà 
nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

d) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nưó’c;

đ) Kèm theo hồ sơ báo cáo kê khai định kỳ đổi với tài sản nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý.

4. Nội dung báo cáo của Bộ Tài chính:

a) Tình hình ban hành văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước:

- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước do các cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành;

- Đánh giá tình hình xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản pháp luật 
về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tính kịp thời, phù hợp, mâu thuẫn, bất cập 
của các văn bản đã ban hành; tác động của các văn bản đến quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước;
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h) Tinh hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Nội dung báo cáo thực hiện 
theo quy định  tại điểm a khoản 1 Điều này đối với các cơ quan, tổ chức, đơ n  VỊ 
trên phạm vi cả nước;

c) Kiến nghị các giải pháp nhăm hoàn thiện hệ thông pháp luật, nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 19. Trình tự, thòi hạn báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tải sản
nhà nước

1. Trước ngày 31/12 hàng năm, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các Bộ, 
cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân câp tỉnh, cơ quan, tổ chức, đơn vị vê một sỏ 
nội du n g  cụ thể của báo cáo (nếu cần).

2. Thời hạn báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện 
theo quy dinh tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

3. Cấn cử vào thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định sô 
52/2009/NĐ-CP, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân câp tỉnh quy định thời hạn báo cáo của từng câp thuộc phạm vi quản lý 
đê đảm bao thòi hạn gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Mục 8
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐẺ GIAO 

CHO ĐƠN VỊ S ự  NGHIỆP CÔNG LẬP T ự  CHỦ TÀI CHÍNH

Điều 20. Kiểm kê, phân loai tài sản nhà nước trưóc khi thực hiện xác định 
giá trị tài san nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Sau khi Bộ, cơ quan trung ương, u ỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác định đơn vị 
sự nghiệp công lập đủ điều kiện được xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho 
đơn vị quản lý, đơn vị có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản tại đơn vị thành 
các nhỏm chủ yêu như sau:

1. Tài sản nhà nước được xác định giá trị đế giao cho đơn vị sự nghiệp công 
lập tự chủ tài chính, gồm:

a) Tài sản được Nhà nước giao;

b) Tài sản nhà nước được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền do ngân sách 
nhà nước cấp;

C ) Tài sản nhà nước được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc 
từ ngân sách nhà nước và từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị;
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d) Phần giá trị tài sản được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc có 
nguồn gôc từ ngân sách nhà nước đối với tài sản được đầu tư xây dựng, mua săm 
từ nhiều nguồn khác nhau.

2. Tài sản nhà nước không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý thì không xác định giá trị 
đê giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, đơn vị tiêp tục quản lý đê xử lý.

3. Tài sản nhà nước chưa xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công 
ỉập tự chủ tài chính, gồm:

a) Tài sản nhà nước đang đầu tư xây dụng, mua sắm, tiếp nhận dở dang; Đơn 
vị có trách nhiệm quản ỉ ý và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận.

b) Tài sản nhà nước ỉà trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền 
sử dụng đât); đơn vị có trách nhiệm lập phương án săp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà 
nước và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg 
ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử ỉý nhà, đất thuộc sở hữu 
nhà nước, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và các văn bản hưóng dẫn của Bộ Tài chính.

Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dụng, mua sắm, tiếp nhận, sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất thuộc sả  hữu nhà nước, nếu được cấp có thẩm quyền quyết định giao 
cho đơn vị sự nghiệp công ỉập tự chủ tài chính thì thực hiện xác định giá trị tài sản 
nhà nước để giao cho đơn vị và điều chỉnh giá trị tải sản nhà nước tại đơn vị.

Điêu 21. Xử lý tài sản nhà nước không xác định giá trị để giao cho đơn 
vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

1. Đoi với tài sản nhà nước quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư 
này, đơn vị có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước. Trường họp đên thời điểm xác định giá trị tài sản nhà nước mà 
đơn vị chưa xử lý đối với các tài sản này thì đơn vị có trách nhiệm:

a) Tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản;

b) Báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 47 và Điều 48 Nghị định số 
52/2009/NĐ-CP quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý theo quy định và 
giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;

c) Căn cứ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, đơn vị bàn giao tài sản 
cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao to chức xử lý, trừ trường hợp nhiệm vụ tổ 
chức xử lý tài sản được giao cho đơn vị đang quản lý, bảo quản tài sản;

đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý tài sản có trách nhiệm 
xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Đối với tài sản nhà nước quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Thông tư 
này, đơn .vị có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
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Điều 22. X á c  định giá trị tài sản nhà n ư ớc đế giao cho đơn vị sự nghiệp 
công lập tự chủ tài chính

1. Giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 
được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường họp tài sản được hạch toán băng ngoại 
tệ thì quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điềm xác định giá trị tài san.

2. Đối với tài sản là quyền sử dụng đât:

a ) Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá đất do Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định tại thời điểm xác định g íá  trị tài sản;

b) Trường hợp giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm 
xác định giá trị tài sản chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế 
trên thị trường trong điều kiện bình thường thì đơn vị phải thuê tổ chức có đủ điều 
kiện giám định giá xác định giá đất, gửi Hội đồng thẩm định giá xem xét, trình Chủ 
tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định để làm cơ sở xác định giá trị quyền sư 
dụng đất giao cho đơn vị. Thành phần của Hội đồng thẩm định giá được quy định 
lại điể m a khoản 4 Điều 12 Thông tư này;

c) Trường hợp  không thuê được tổ chức có đủ điều kiện thâm định gịá thì 
Hội đồng xác định giá quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Thông tư này xác định 
giá đất và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định để làm cơ  sở xác 
định giá trị quyền sử dụng đất giao cho đơn vị.

Dối với các tài sản không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này, Thủ tướng 
đơn vị quyết định một trong hai hình thức sau đế xác định giá trị còn lại của tài sản:

a) Thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá xác định để làm cơ sở xác 
định giá trị còn lại của tài sản;

b) Thành lập Hội đồng xác định giá theo quy định tại điếm b khoản 4 Diêu 
12 Thòng tư này để xác định giá trị còn lại của tài sản.

4. Đối với tài sản nhà nước mà đơn vị chưa hạch toán, chưa tính hao mòn 
cho ihời gian sử dụng hoặc tài sản đã tính hao mòn đủ nhưng vân còn sử dụng 
được thì Thủ trưởng đơn vị thành lập Hội đồng với thành phẩn quy định tại điể m b 
khoản 4 Điều 12 Thông tư này đế xác định giá trị còn lại của tài sản.

Diều 23. Quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập 
tư chủ tài chính

1. Căn cứ kết quả xác định giá trị tài sản nhà nước quy định tại Điều 22 Thông 
tư này, cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 52/2009/ND- 
CP quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.
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2. Nội dung chủ yếu của quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự 
nghiệp công lập tự chủ tài chính gồm:

a) Tên đơn vị. được giao tài sản nhà nước;
b) Danh mục tài sản nhà nước giao cho đơn vị;
c) Tổng giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị.

3. Danh mục tài sản nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài 
chính thực hiện theo Mẫu số 01-DM/ĐVSN, Mau số 02-DM/ĐVSN, Mẫu số 03- 
DM/ĐVSN ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Việc giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 
phải lập biên bản theo Mẫu số 04-BB/ĐVSN ban hành kèm theo Thông tư này.

Mục 9
SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀO 

MỤC ĐÍCH CHO THUÊ, LIÊN DOANH, LIÊN KÉT 
TẠI ĐƠN VỊ S ự  NGHIỆP CÔNG LẶP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Điều 24. Tài sản được đầu tư xây dựng để cho thuê theo dự án được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt

1. Tài sản được đâu tư xây dựng đê cho thuê theo quy định tại điếm b khoản 
1 Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP gồm các dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở 
khai thác nhà, đât hiện có của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để đảm 
bảo sử dụng có hiệu quả hơn theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
không được đầu tư xây dựng với mục đích chỉ để cho thuê.

2. Dự án đâu tư xây dựng để cho thuê quy định tại khoản 1 Điều này do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 
dựng sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc trung ương quản lý), Sở Tài chính (đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc địa phương quản lý).

Điều 25. Phương thức và giá cho thuê tài sản là trụ sở làm việc, tài sản 
khác gắn liền với đất

1. Đố i với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất chỉ được 
cho thuê một phần trên cơ sở khai thác quỹ nhà, đất của đơn vị để nâng cao hiệu 
quả sử dụng.

2. Giá cho thuê tài sản thực hiện theo phương thức đấu giá nếu gói cho thuê 
(tính cho cả thời hạn cho thuê) có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Nấu gói cho 
thuê có giá trị dưới 100 triệu đồng thì có thể lựa chọn theo phương thức thông báo 
công khai và lựa chọn đối tượng có giá thuê cao nhất.
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3. Việc cho thuê tài sản phải được lập thành hợp đồng theo quy định 
pháp luật.

4. Đôi với việc cho thuê các hạng mục thuộc trụ sở làm việc trong thời gian 
ngắn, không liên tục (hội trường, phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm...), 
th ủ  trư ở n g  đơn vị có tài sản cho thuê xác định và công khai mức giá thuế, đồng 
gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi. Việc cho thuê tài sản được thực hiện theo 
mức giá thuê đã công bố .

Điều 26. Phương thức và giá cho thuê tài sản không phải là trụ sỏ' làm 
việc, tài san khác gắn liền với đất

1. Đối với tài sản không phải là trụ sở làm việc, tài sản khác găn liên vớ i đất 
do bên thuê và bên cho thuê thoả thuận trên cơ sở sát với giá thuê trên thị trường 
cùa tải sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ,

2. Việc cho thuê tài sản phải được lập thành họp đồng theo quy định cua 
pháp luật.

Trường hợp đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng mà đơn vị có tài sản cho 
thuê được cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điêu 43 Nghị định sô 
52/2009/NĐ-CP cho phép tiếp tục cho thuê và người đang thuê có nhu cầu tiếp lục 
thuê thì bên cho thuê và bên thuê tiếp tục ký hợp đồng thuê. Mức giá thuê do bên 
cho thuê và hên thuê thoả thuận sát với giá thuê tài sản thực tế trên thị trường. 
Trường hợp giá thuê thấp hơn giá thuê của thời hạn cho thuê trước đó thì đơn vị co 
tài sản cho thuê phải báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 43 
Nghị định số 52/2009/NĐ-CP xem xét, quyết định.

4. Đối với các tài sản thực hiện cho thuê trong thời gian ngăn, không liên tục 
(máy chiếu, thiết bị âm thanh, máy vi tính...), Thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê 
xác định và công khai mức giá thuê. Việc cho thuê tài sản được thực hiện theo mức 
giá thuê đã công bô.

Điều 27. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ cho thuê tài sản nhà nước

1. Tiền thu được từ cho thuê tài sản, đơn vị phải hạch toán riêng và sử dụng 
dể thanh, toán các chi phí có liên quan, nộp tiền thuê đất, thuế và nghĩa vụ tài chính 
khác dối với Nhà nước theo quy định của pháp luật, số  tiền còn lại được bổ sung 
vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Trường hợp đơn vị sử dụng tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn 
vốn huy động để cho thuê, đơn vị phải hạch toán riêng và sử dụng để thanh toán 
các chi phí có liên quan, nộp tiền thuê đất, thuế và nghĩa vụ tài chính khác đối với 
Nhà nước hoàn trả vốn huy động (bao gồm cả lãi huy động vốn), số  tiền còn lại 
được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
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2. Chi phí có liên quan đến việc cho thuê tài sản nhà nưó'c bao gồm:
a) Chi phí khấu hao tài sản cô định cho thuê;
b) Chi phí định giá, đấu giá tài sản cho thuê;
c) Chi phí quản lý việc cho thuê tài sản;
d) Chi phí khác có liên quan.

Điều 28. Công khai việc cho thuê tài sản nhà nưóc

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được phép cho thuê tài sản nhà
nước phải thực hiện công khai số lượng, chủng loại tài sản, phương thức cho thuê,
tổ chức, cá nhân được thuê tài sản và việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ việc
cho thuê tài sản nhà nước.

t

2. Hình thức công khai, thời hạn công khai, chế độ báo cáo công khai thực 
hiện theo quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước ban hành kèm theo Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg.

Điều 29. Sử dụng tài sản đã đầu tư trên đất và giá trị quyền sử dụng đất 
vào mục đích cho thuê, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết

1. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chưa nộp tiền sử
dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thì chỉ 
được sử dụng tài sản đã đầu tư trên đất để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên kết, cho 
thuê và đơn vị phải nộp tiền thuê đất (đối với phần diện tích đất được sử dụng vào
các mục đích trên) theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đã nộp tiền sử
dụng đất mà tiền sừ dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách thỉ đơn vị 
được phép sử dụng tài sản đã đầu tư trên đất và giá trị quyền sử dụng đất để sản 
xuât, kinh doanh dịch vụ, liên kết, cho thuê, góp vốn liên doanh theo quy định.

Mục 10
SẮP XỂP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 30. Sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước

1. Việc sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước là trụ sở làm việc được thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 
140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 cùa Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và phải 
hoàn thành trước ngày 31/12/2010.
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1  Việc sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước không phải là trụ sở  làm việc 
được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư này.

3. Việc sắp xếp lại nhà khách của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị  xã hội, thực hiện theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35 và 36
thông tư  này.

Điều 31. Trình tự sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước không phải là trụ sở 
làm việc

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có 
trách nhiệm:

a) Căn cứ hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chức năng, nhiệm vụ 
được giao, biên chế được duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy 
định để báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với từng tái 
sản nhà nước theo Mau số 01-SX/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng 
đối với các tài sản không phải là tài sản cố định mà cơ quan, tổ chức, đơn vị đề 
xuất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng thì việc báo cáo kê khai không nhất thiết 
phả i lập cho từng tài sản;

b) Báo cáo kê khai và phương án sắp xếp lại, xử lý từng tài sản nhà nước 
được gửi đến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm rà soát báo cáo kê khai và 
phương án sắp xếp lại, xử lý từng tài sản của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để:

a) Quyết định việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với tài sản sử dụng đúng mục 
đích, tiêu chuân, chê độ;

b). Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp trình cơ quan cỏ thẩm 
quyền quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP quyết định đối 
với những tài sản đề xuất phương án điều chuyển hoặc thu hồi.

3. Cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 
52./2009/NĐ-CP quyết định việc điều chuyển, thu hồi tài sản để xử lý theo quy định.

4. Việc sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước không phải là trụ sở làm việc lại 
cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành trước ngày 31/12/2010.

Điều 32. Mô hình tổ chức của nhà khách

1. Nhà khách của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, sau khi sắp xếp được hoạt động theo một trong các mô hình tổ chức sau dây:
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a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

b) Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, Công ty cô phân).

2. Nguyên tắc sắp xếp nhà khách:

a) Nhà khách sau khi sắp xếp phải đủ điêu kiện hoạt động theo mô hình đơn 
vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật và có khuôn viên nhà, đất tách biệt với trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị;

b) Sau khi sắp xếp, mỗi Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ có nhiều nhất 01 nhà khách hoạt động theo mô hình đơn vị sự 
nghiệp công lập tự chủ tài chính, trừ các trường hợp quy định tại Điều 36 Thông tư 
này;

c) Nhà khách không đủ các điêu kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 
này thì chấm dứt hoạt động.

Điều 33. Trình tự, thủ tục sắp xếp nhà khách

1. Căn cú tình hình thực tế, nguyên tắc sắp xếp quy định tại khoản 2 Điều 32 
Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các 
nhà khách thuộc phạm vi quản íý thực hiện báo cáo về tài sản, tài chính, lao động 
và đề xuất mô hình hoạt động.

2. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của các nhà khách, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan trung ưcmg, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

a) Mô hình hoạt động của từng nhà khách sau khi sắp xếp lại;

b) Châm dút hoạt động đối với nhà khách không đủ điều kiện hoạt động.

3. Nhà khách được chuyển đổi mô hình hoạt động có trách nhiệm:

a) Lập đề án chuyển đổi mô hình tổ chức nhà khách không quá 180 ngày kể 
từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định mô hình hoạt động. Đề án chuyển đổi 
mô hình tổ chức nhà khách có các nội dung cơ bản như sau:

- Xác định các loại vốn, tài sản, công nợ hiện có, lập báo cáo tài chính đến 
thời điểm chuyển đổi;

- Phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lao động theo quy định 
tại Điều 34 và Điều 35 Thông tư này;

- Điểu lệ hoạt động và dự kiến vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp);
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b ) Thực hiện chuyên đổi mô hình tổ chức của nhà khách theo đề án đã được 
duyệt

4. Đối với từng nhà khách được chuyển đổi mô hình hoạt động, Bộ trưởng, 
'Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập Hội đồng chuyển đổi (sau đây gọi chung là Hội đông) với thành phân 
như sau:

a) Đối với nhà khách thuộc Bộ, cơ quan trung ương: Lãnh đạo Bộ, cơ quan 
trung ương làm Chủ tịch Hội đồng; các thành phẩn khác gồm: Đại diện cơ quan tài 
chỉnh, đại diện Công đoàn Bộ, cơ quan trung ương; Đại diện lãnh đạo, công đoàn 
của nhà khách được chuyển đổi và đại diện các cơ quan có liên quan;

b) Đối với nhà khách thuộc địa phương: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
làm  chủ tịch  Hội đồng; các thành phần khác gồm: Đại diện Sở Tài chính, sở  la o  
động thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo, công đoàn của nhà khách đirơc 
chuyển đỏi và đại điện các cơ quan có liên quan.

5. Mội đồng có trách nhiệm:

a) Thẩm định đề án chuyển đổi mô hình tổ chức do nhà khách lập và trình 
Bộ trương, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định;

b) Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức của nhà khách theo đề án 
đã được duyệt

Điều 34. Phương án xử lý tài sản, tài chính, lao động đối vói nhà khách 
được chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

1. về  xử lý tài sản nhà nước:

a) Đổi với tài sản nhà nước tiếp tục giao cho nhà khách (sau khi được 
chuyển dổi) đưọc xác định giá trị và giao cho đơn vị theo quy định tại Điều 22 
Thông tư này;

b) Đối với tài sản nhà nước không giao cho nhà khách được xử lý theo quy 
định tại Diều 21 Thông tư này;

c) Đối với tài sản nhà nước đang đầu tư xây dựng, mua sam, tiếp nhận dờ 
đang được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư này.
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2. v ề  xử lý tài chính: Nhả khách sau khi chuyên đối có trách nhiệm kế thừa 
và xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả, tiên mặt tôn quỹ, tiên gửi tại kho bạc nhà 
nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. v ề  xử lý lao động: Nhà khách sau khi chuyển đối có trách nhiệm sắp xếp, 
sử dụng lao động; kê thừa mọi quyên, nghĩa vụ đôi với người ỉao động theo quy 
định của pháp luật về lao động.

Điều 35. Phương án xử lý tài sản, tài chính, lao động đối với nhà khách 
chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp

1. Về xử lý tài sản nhà nước:

a) Đối với tài sản nhà nước tiếp tục giao cho nhà khách (sau khi được 
chuyển đổi) thì xác định giá trị tài sản và tính thành phần vốn của nhà nước tại 
doanh nghiệp. Việc xác định giá trị tài sản đưọ‘c thực hiện theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp;

Riêng đối với quyền sử đụng đất, doanh nghiệp được ỉựa chọn hình thức 
giao đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai;

b) Đối với tài sản nhà nước không giao cho nhà khách được xử lý theo quy 
định tại Điều 21 Thong tư này.

2. Xử lý tài chính và ỉao động: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điêu 34 Thông tư này. Riêng giá trị tài sản đầu tư bằng nguồn Quỹ khen 
thưởng, Quỹ phúc lợi và sô dư bằng tiền của 2 quỹ này được xử lý như sau:

a) Tài sản đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được tiếp tục 
sử dụng trong sản xuất kinh doanh của nhà khách (sau khi chuyển đổi) được xử lý 
như sau:

- Trường hợp nhà khách chuyển thành công ty co phần thì tính vào giá trị 
doanh nghiệp và chuyển thành cố phần để chia cho người lao động có mặt tại thời 
điêm chuyển đổi theo thời gian thực tế đã làm việc tại nhà khách của từng người;

- Trường hợp nhà khách chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn thì công 
ty có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động theo thời gian thực tế đã làm việc tại 
nhà khách của từng người;

b) Tài sán đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi không được 
sử dụng trong sản xuất kinh doanh của nhà khách (sau khi chuyển đổi) được bán và 
chia cho người lao động tại thời điểm chuyển đổi theo thời gian thực tế đã làm việc 
tại nhà khách của từng người;

c) Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được chia cho người 
lao động tại thời điểm chuyển đổi theo thời gian thực tế đã làm việc tại nhà khách 
của từng người.



2, v ề  xử lý tài chính: Nhà khách sau khi chuyển đổi có trách nhiệm kế thừa 
và xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả, tiên mặt tôn quỹ, tiên gửi tại kho bạc nhà 
nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. Vê xử lý lao động: Nhà khách sau khi chuyên đôi có trách nhiệm sẳp xếp, 
sử dụng lao động; kế thừa mọi quyên, nghĩa vụ đối với ng;ười lao động theo quy 
định của pháp luật về lao động.

Điều 35. Phương án xử lý tài sản, tài chính, lao động đôi vói nhà khách 
chuyên đôi sang mô hình doanh nghiệp

1. v ề  xử ỉý tài sản nhà nư ớ c

a) Đối với tài sản nhà nước tiếp tục giao cho nhà khách (sau khi được 
chuyển đổi) thì xác định giá trị tài sản và tính thành phần vốn của nhà nước tại 
doanh nghỉệp. Việc xác định giá trị tài sản được thực hiện theo quy định của pháp 
luật vể doanh nghiệp;

Riêng đối với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức 
giao đât hoặc thuê đât theo quy định của pháp luật đất đai;

b) Đối với tài sản nhà nước không giao cho nhà khách được xử lý theo quy 
định tại Điều 21 Thông tư này.

2. Xử lý tài chính và lao động: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều 34 Thông tư này. Riêng giá trị tài sản đầu tư bằng nguồn Quỹ khen 
thưởng, Quỹ phúc lợi và số dư bằng tiền của 2 quỹ này được xử lý như sau:

a) Tài sản đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được tiếp tục 
sử dụng trong sản xuất kinh doanh của nhà khách (sau khi chuyển đổi) được xử iý 
như sau:

- Trường họp nhà khách chuyển thành công ty cổ phần thỉ tính vào giá trị 
doanh nghiệp và chuyển thành cổ phần để chia cho người lao động có mặt tại thời 
điếm chuyển đôi theo thời gian thực tế đã làm việc tại nhà khách của từng người;

- Trường hợp nhà khách chuyển thành công ty trách nh iệm hữu hạn thì công 
ty có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động theo thời gian thực tế đã làm việc tại 
nhà khách của tùng người;

b) Tài sản đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi không được 
sử dụng trong sản xuất kinh doanh của nhà khách (sau khi chuyển đổi) được bán và 
chia cho người lao động tại thời điềm chuyển đoi theo thời gian thực tế đã làm việc 
tại nhà khách của từng người;

c) Số dư bằng tiên của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được chia cho người 
lao động tại thời điểm chuyển đổi theo thời gian thực tế đã làm việc tại nhà khách 
của từng người.
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Điều 36. M ô hình tổ chức đối vó i  nhà khách của Văn phòng  Trung ương 
Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội

1. Căn cứ tình hình thực tế và quy định tại điểm a khoản 2 Điêu 32 Thông tư 
này, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quôc hội, Văn phòng Chính phu, tổ 
chức chính trị - xã hội quyết định mô hình tổ chức các nhà khách thuộc phạm vi 
quan lý.

2. Trường hợp cần phải chuyển đổi mô hình tổ chức của nhà khách thì việc 
chuyển đổi dược thực hiện theo quy định tại các Điều 33, 34 và 35 Thông tư này.

Mục 11
HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI 

LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHO SỬ DỤNG CHƯNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 37. Các khoản thu

1. Cơ quan, tổ chức có tài sản nhà nước cho sử đụng chung quy định lại 
Diều 62 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP được thu các khoản chi phí điện nước, xăng. 
dầu, nhân công phục vụ và các chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng chung 
tài sản

2. Cơ quan, tổ chức có tài sản cho sử đụng chung và cơ quan, tổ chức, đơn vị 
được sử dụng chung thoả thuận mức thu trên cơ sở định mức tiêu hao, thời gian sử 
dụng tài sản hợp  lý nhưng không bao gồm khấu hao (hao mòn) tài sản cố định.

Điều 38. Hach toán các khoản thu, chi

1. Cơ quan, tổ chức có tài sản cho sừ đụng chung hạch toán các khoản thu 
quy định tại Điều 37 Thông tư này vào mục thu tiền cho thuê tài sản nhà nước của 
mục lục ngân sách nh à nước và được sử đụng để chi cho hoạt động của cơ quan, tỏ 
chức theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Dơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính có tài sản nhà nước cho 
sử dụng chung hạch toán các khoản thu quy định tại Điêu 37 Thông tu này là một 
khoản tha dịch vụ và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Mục 12 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 39. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính có trách 
nhiệm xay dựng quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vị
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quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định sô 
52/2009/NĐ-CP, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành đế áp dụng theo quy 
định tại khoản 4 Điều 65 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP; đồng gửi Bộ Tài chính 
(Cục quản lý Công sản) 01 bản để phối hợp thực hiện.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả 
thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi mô hình tổ  chức của nhà khách thuộc phạm vi 
quản lý về Bộ Tài chính trước ngày 30/01/2011 theo Mẫu số 02-SX/NK ban hành 
kèm theo Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương và Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương 
ban hành trái với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định 
số 52/2009/NĐ-CP và Thông tư này để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đồng 
thời thông báo kết quả xử lý về Bộ Tài chính (Cục quản lý Công sản) trước ngày 
30/6/2010 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 40. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kế từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các văn bản sau đây:

a) Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 
quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 
nước;

b) Thông tư 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban 
hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ;

c) Mục IV Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Những quy định khác trái với Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị 
các Bộ, cơ quan trung ương, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
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ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp 
giải quyết/.

Nơi nhận:
-  Ban B Í  th ư  t ru n g  ương  Đảng;
- T h ủ  tư ớ n g  các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- C ác Bộ, cơ quan ngang  Bộ, cơ  quan thuộc Chính  phủ;
- HĐND. U B N D  các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng T rung  ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VT B C Đ  TW  về phòng, chống  tham nhũng;
- Viện Kiể m sát nhân dân tối cao;
- T òa án nhân dân tối cao;
- K iểm toán nhả nước;
- C ơ quan Trung ương của  các đoàn th ể ;
- Sở Tài chinh các tỉnh, T P  trực thuộc TW ;
- C ông  báo ;
- Website C h ính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- C ục Kiềm tra vãn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đ ơ n vị thuộc Bộ Tài chính;
- L ư u :  V T  Q L C S

N g u y ễn  H ữu Chí
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Tên đ ơ n vị:.................................................................................... M ẫ u số 01-D M /TSN N
M ã đ ơn v ị: .....................................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-JBTC
Loại h ình đ ơ n vị;........................................................................  ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)
Bộ, t ỉn h : ..........................................................................................

DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ
Địa chỉ: ......................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I- về đất:
a- Diện tích khuôn viên đất:....-,............................................................................................................................................................................................................................................................................................. m2-
b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở ỉàm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị ỉấn chiếm, Sừ dụng vào mục đích khác).............................................................m2.
c- Giá trị theo sổ kế toán:.................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... ngàn đồng.

II- về nhà:

TÀI SẢN CẢ?
HẠNG

SỐ
TẢNG

NÁM SỬ 
DUNG

DT XÁ Y 
DỰNG 

(m2)

TỔNG DT 
SÀN XẢY 

DỰNG 
(nO

GIÁ TRỊ THEO SỎ KẾ TOÁN 
(ngàn đàng)

HỈẼN TRANG S ử  DỤNG 
im’)

N g u > 'ê n  g iá G iá t r i T ru  sở Co' sỏ' S ử  d u n g  k h ác
Nguồn NS Nguồn khác còn lai làm việc H Đ SN Làm nhà ớ Cho thud Bó trống Bị lấn chiếm Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 iQ / / 12 13 14 /5 lỗ

1 - N h à  ...

2  - N h a ...

Tổng cộng

III- Các hò SO', giấy tò' liên quan tói quyền q uản  lý, sử' d ụ n g  nhà,  đấ t :  (Giấy chửng nhận quvền sử dụng đất, Họp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

.............   ngày tháng..... năm .......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ

{Ký, họ ten và đóng dấu)

Ghi chú: - Trong trường hợp thanh lýt tàỉ sản gan liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I.
- Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị cỏn lại theo đánh giá lại:

+ Điểu chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chù tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp 
công lập tự chủ tài chính.
+ Điêu chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kể toán.
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DANH MỤC XE Ô TÔ ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/ THANH LÝ

TÀ í SẢN
NHẢN
HIỆU

HƯỚC
SẢN

XUÂT

BIÊN
KIỀM
SOÁT

SÓ CHỎ 
NGòirrẢi 
TRỌNG

NĂM
SÂN

XUÁT

NẤM SỬ' 
DỤNG

G[A TRỊ THIiO SÒ KÉ TOAN 
(ngàn đồng)

HIỆN t r a n g  S ử  d ự n g  1
(chiéi;)

Nguyên  giá Giá tr ị  
còn ỉại Q L N N

H Đ  sụ- nghiệp
HĐ  k h á c

Nauồn NS Nguồn khác Kinh doanh Không KD

ỉ 2 3 4 5 6 7 s 9 ¡0 ìl 12 ¡3 /■/
I- Xe phục  vụ chúc  d anh ---------- ----------- ------ -------------- --------------------- .....- ............ - ..................
1- X e ...

.................... -.......

* — V -
2-Xe...

II- Xe phục  vụ chung
- .... -.................... -

— ..................................... ...............-

1- Xe ...

2- Xe ^  —... ...... II

........................III-  Xe chuyên d ù n g ... -...............—
1- Xe ... —................ ..... - ..
2~ Xe ... - - - ................. ...

Tổng  cộng

............... . ngày......tháng..... n ă m .........
T H Ừ  T R Ư Ở N G  C Ơ  Q U A N , T Ỏ  C H Ứ C ,  Đ Ơ N VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

G h i  chủ: Trong các trường hợp sau đây phái thêm cột g i á trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sán nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập lự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập sự  
chủ tài chính
- Đ i ề u  c h u y ể n  t à i  s ả n  n h à  n ư ớ c  g i ữ a  c ơ  q u a n  t ổ  c h ứ c  đ ơ n  v ị  m à  t à i  s ả n  đ ó  c h ư a  đ ư ợ c  t h e o  d õ i  t r ê n  s ổ  k ế  t o á n

T ê n  đ ơ n  v ị : ..............................................................M ẫ u  s ố  0 2 - D M / T S N NM ã  đ ơ n  v ị : ................................................... ............( B a n ......... h à n h ......... k è m ............ t h e o
........................................................................................................... T h ô n g ..t ư .............. s ố .............2 4 5 / 2 0 0 9 / T T - J B T CL o ạ i  
h ì n h  đ ơ n  v ị ; ................................. ............n g à y .....3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 ................ c ủ a .............B ộ  T à i  c h í n h )B ộ ,  t ỉ n h :

...........................................................................................................



Tên đ ơn vị:.................................................................................... M ẫ u số 03-DM./TSNN
M ã  đ ơ n v ị : ..................................................................................... (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 245/2009/TT-BTC
Loại hình đ ơ n vị:........................................................................ ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)
Bộ, t ỉnh : ..........................................................................................

DANH MỤC TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ

TÀI SÀN KÝ HIỆU
NƯỚC 

SẢN XUẤT
NÁM 

SẢN XUÁT
NẢM

GIÁ TRỊ THEO s ỏ  KẺ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠ N G  SỬ DỰNG 
(cái, chiếc)

S ử  DỤNG Nguyên  giá Giá tri Q L N N
H Đ  s ự  nghiệp

H Đ  k h á c
Nguồn NS Nguồn khác còn lại Kinh doanh Không KD

ì 2 3 4 5 6 7 5 9 Ỉ0 !! i2

1- Tài sàn ...
2 -  Tài sàn ...
3- Tài sản ...

T ông  cộng

............. , ngày......tháng..... năm ........
T H Ủ  T R Ư Ở N G  C O  Q UAN, TỎ  C H Ứ C ,  Đ Ơ N  VỊ

{Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đảnh giả ỉạỉ:
- Điêu chuyên tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công ỉập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự 
chủ tài chỉnh.
- Điều chuyển tài sàn nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kê toán.
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Tên đơn vị ... .
Mã đơn vị......
L o ạ i  h ì n h  đ ơ n  v ị  
Bộ,  t ỉ n h ...............

m ẫu  số  01 -Đ K /T S N N
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 245/2009/TT-BTC 

NGÀY 31/12/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Địa ch ỉ : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................. m 2.
................................................. I I I 2

n gàn  đ ồ n g .

II- v è  nhà:

I- v ề  đất :
a- Diện tích khuôn viên đất:.......................................................................................................................................................................................................................................
b~ Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ỏ’, Cho thuê, Bó trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác) 
C- Giả trị theo sổ ke toán:............................................................................................................................................................................................................................................

TẢI SÁN CẢP
HẠNG

SỔ
TẢNG

NĂM SŨ' 
DỰNG

DT XẨY 
DỰNG 

(m*)

T Ồ N G D T  
SÀN XẢY 

DỰNG 
(m2)

GIÁ TRÍ THEO SỔ KẾ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIÊN TRANG s ử  DỤNG
( V )

Nguyên giá G iá  t r i T r u  sỏ Co' sò' S ử  d ụ n g  k hác
Nguồn NS N guồn kliầc còn lại làm  việc H Đ SN Làm tihà ở C ho thuc Bó trống Bị lấn chiếm K h á c

ỉ 2 3 4 5 6 7 5 9 10 ỉỉ 12 ¡3 ¡4 ¡5 ¡6
1- N h à ...
2 -  N hà ,..

T ố n g  cộng

III- C ác  hồ sơ, giấy tò’ liên q uan  tói quyền  quản lý, sử d ụng  nhà ,  đất:  (Giẩy chứng Ìihận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

.........., ngày tháng năm   ..........ngày  tháng..... năm  
XÁC NHẬN CỦA C Á ?  CÓ  T H Ả M  Q U Y ÈN  T H Ủ  T R Ư Ở N G  C Ơ  Q U A N , T Ổ C H Ứ C ,  Đ Ơ N  VỊ

{Kỷ, họ iên và đóng dấu) (Kỷ, họ tên và đóng   dấu)



T ên đơn  vị;............
M ã đơn  v ị : ............
Loại h ình  đơn vị:. 
Bộ, t ỉn h : ..................

M ẫ u  số  0 2 -Đ K /T S N N
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 245/2009/T T -B T C

ngày 3 1/12/2009 của B ộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ

TÀI SẢN NHÃN
HIỆU

NƯỚC
SẢN

XUÁT

BIÊN
KIÉM
SOÁT

SÔ CHÓ 
NGÔI/TẢI 

TRỌNG

NÄM 
SẢN 

XU ÁT

NĂM S ử  
DỤNG

GIÁ TRỊ THEO s ố  KÊ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG s ử  DỰNG 
(chiếc)

Nguyên gìá G iá t r ị  
còn lại

Q LN N
HĐ s ự  nghiệp

HĐ k h á c
Nguồn NS Nguồn khác Kinh doanh Không KD

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ỉ! 12 13 ¡4

ỉ- Xe phục  vụ chức danh
1- Xe ...
2- Xe ... ------------- ■— ........... .... - .......... ......- .. — ---- ------ ---

11- Xe p hục  vụ chung
1- Xe ...
2- Xe

III-  Xe chuyên dùng
1- Xe ...
2 -  Xe ...

Tông  cộng

..........., ngày...... tháng..... n ă m .........
XÁC N H Ậ N  CỦA  C Ấ P C Ó  T H Ẩ M  Q U Y ỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

..............., ngày...... thảng........n ă m .........
T H Ủ  T R Ư Ở N G  C Ơ Q U A N, T Ổ C H Ứ C ,  Đ Ơ N  VỊ

{Ký, họ tên và đóng dấu)
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T ê n  đ ơ n  v ị .....
M ã đ ơ n  v ị ..........
L oạ i  h ình  đơ n  v ị  
B ộ ,  t ỉn h ..................

M ẫu số  03-D K /TSN N
Ban hành kèm theo thông tư số 245/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của bộ tài chính

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

TÀI SẢN KÝ HIỆU NƯỚC 
SẢN XUẢT

NĂM 
SÁN XUẢT

NÃM 
SŨ DỰNG

QIÁ TRI THEO SÓ KÈ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG sủ ' DỤNG ị 
(cái, chiếc)

N guyên  giá G iá  tr ị  
còn lại

QLNN
H Đ  sự  nghiệp

H Đ  k h á c
Nguồn NS Nguồn khác Kinh doanh Không K.D

/ 2 3 4 5 6 7 5 9 ¡0 / / 12

1- Tài sàn ...
2 - Tai sản'...

.... ...- ........ - — ..... - .............. ... -........ ....... ..—
....... — .........- ..

........ ..........

... ........ -.........

.......- --- -----

3- Tài sàn ... ------------- ---------- —...-..............—

Tổng cộng

........... ngày.....thảng.......năm ........
X Á C  N H Ậ N  C U A  C Á P  C Ó  T H Ẩ M  Q U Y È N

{Kỷ, họ tên và đỏng dẩu)

.............., ngày..... tháng....... n ă m ........
T H Ủ  T R Ư Ở N G  C O  Q U A N , T Ỏ  C H Ứ C ,  Đ Ơ N  VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)



T ê n  đ ơ n  v ị
..................M ã  đ ơ n  v ị.
L o ạ i  h ìn h  
đơn vị Bộ, tỉnh...........

Mẫu Số 04--BK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông Tư số 245/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI BỔ SUNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Đề nghị.................................................................................................................................
(ghi tên cơ quan nhận bảo cáo kê khai) điều chỉnh báo cáo kẽ khai tài sản nhà nưởc 
do đơn vị quản lý, sử dụng như sau:

Nêu rõ lý do báo cáo kê khai bổ sung thuộc một trong các trường hợp:

í-  Báo cáo kê khai bỏ sung những tài sản được đâu tư xây dựng mới, mua săm 
hoặc tiếp nhận về sử dụng tại đơn vị (đính kèm Báo cáo kê khai đối với từng loại tài 
sản theo Mau số 01-ĐK/TSNN, Mau số 02-ĐK/TSNN, Mau số 03-ĐK/TSNN);

2- Sửa đôi thông tín của tài sản đã báo cáo kê khai do thay đôi: được cải tạo, 
nâng cấp, sửa chữa lớn hoặc tháo dỡ một phần (có bảng kê đính kèm);

3- Đe nghị xóa sổ tài sản đã báo cáo kê khai do thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi, 
tiêu huỷ hoặc bán... (có bảng kê đính kèm);

4- Chuyển tên đơn vị sử dụng t ừ ...............................  (mã đơn v ị...............) sang
đơn vị mới là.................................(mã đơn vị........................... ) đôí với những tài sản (có
bảng kê đính kèm).

5 - Lý do khác.

Chúng tôi cam kết thông tin báo cáo kê khai trên đây là hoàn toàn chính xác với 
tình hình tài sản thực tế tại đơn vị, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

, ngậy.... thảng..... năm , ngày...tháng..... Ỵìăm
XÁC NH ẬN C Ủ A  CÁP 

C Ó  T H Ẩ M  QUYÈN
(Ký, họ tên và đóng dấu)

TH Ủ  T R Ư Ở N G  C ơ  QUAN, 
T Ổ  C H Ứ C , Đ Ơ N  VỊ 

(Kỷ, họ tên và đóng dẩù)
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Tên đơn vị..Mã đơn vị

......................Cơ quan quản lý cấp trên

M ẫ u số 01- T S C Đ /TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/ TT-BTC

ngày 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9  của B ộ  Tài  c h ính)

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
SỐ:.................... -TSCĐ/TSNN

1 - T ê n t à i s ả n : ........................................................................................................................................................

2- Thông số kỹ thuật:............................................................................................................................ .

3- Năm sản xuất:...................................Nước sản xuât:...........................................................

4- thời gian dưa vảo sử dụng: ngày.......... tháng............năm................

>  Thơi lịian mua săm: ngày......... tháng............năm..................

(ì- N iiuyèn  g i á : ........ ..................................................................................................................( n g à n  đông) .

7- l en ngưòi hoặc bộ phận trực tiếp sử dụng;........................................................................

.... , ngày..... thảng.......năm
TH Ủ  T R Ư Ở N G  C O  QUAN, 

T Ỏ  C H Ứ C , đ ơ n  VỊ 
(Ký, họ tên và đỏng dâu)



Phần 1: Tổng họp chung

ĐVT: - Số lượng là:.....cái, khuôn viên;
- DT đất là:...........m 2;
- DT nhà là:........m2.

M ẫ u số 02B -Đ K /T SN N
(Ban hành kèm theo Thông tư số 2 4 5 /2009/T T -B T C

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO T ỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT
Kỳ báo cáo: Từ ngày......./ ....../ .......đến n gày........ / ...... /........

TÀI SẢN
HIỆN TRẠNG s ử  DỤNG

SỐ LƯỢNG D1ẸN TICH T r u  sở
C ơ  sỏ- H Đ SN SŨ' d ụ n g  khác

làm viêc Làm nhà ờ Cho thuê Bỏ trống Bị lấn cliiếm Khác
ỉ 2 3 4 5 ố 7 8 9 10

1- Đ ấ t  khuôn viên

2 - N hà

Tông cộng

Nguồn: CSDL về TSNN.

ngày.tháng..... năm.. ... , ngày..... tháng..... năm..
N G Ư Ờ I LẬ P B Á O  CÁO B ộ  T R Ư Ỏ N G /C H Ủ  T Ị C H  UBND C Á P  T ỈN H

(Ký, họ tên và đóng dâu) (Ký, họ tên và đóng dâu)

Bộ, tỉnh:.. ..
M ã  đ ơ n vị:
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bộ. tỉnh
mã đơn vị:

Mẫu số 02B-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

B Á O  C Á O  T Ổ N G  H Ợ P  H IỆ N  T R Ạ N G  S Ử  D Ụ N G  N H À , Đ Ấ T  
Kỳ báo cáo: Từ n g à y   đ ế n  n g à y  ..................

Phần 2. Chi tiết theo loại hình đơn vị

ĐVT: - Số lượng là:..... cái, khuôn v ièn ,
- D T đẩ tỉa : . .  ..... m2;
- DT nhà là:........m2.

TÀI SẢN SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH
HIỆN TRẠ N G  s ử  DỰNG

T rụ  sỏ' 
làm viêc

C ơ  sỏ' HĐSN
S ử  d ụ n g  k hác

Làm nhà ở Cho thuê Bỏ trống Bị lấn chiếm K hác

ì 2 3 4 i 6 7 s 9 ỈD
ỉ-  K hô i q u ả n  lý nhà  nuớc

.......---- --------------- ■......... ................... ...
1- Đat khuôn v ie n

- ..-.. -........—....... -....

-----........— .......... —

............— ...... -......... -
2- Nhà

II- K hố i sự  nghiệp

-- -----------1 - Đất khuôn viên

2- N hà

III- K h ô i  các tổ chức =
.........■— ................

------------------- ............ ....... ...........
1“ Đât khuôn viên 

“¿ - N h a  ..............
Tông  cộng

N gu ồ n : CSDL về TSN N .

ngày  í háng..... năm
N G Ư Ờ I LẬP BẢO C Á O

{Kỷ, họ tên và đóng dấu)

.......... , ngày....  thảng...,, n ă m .....
B ộ  T R Ư Ở N G /C H Ủ  T Ị C H  UBND C Á P  T ĨN H

(Kỷ, họ tên và đóng dâu)



Bộ, tỉnh:.. ..
M ã đơn  vị:

Mẫu số 02B-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

Phần 3. Chi tiết theo từng đơn vị

ĐVT: " Sổ lượng là:.....cái, khuôn viên;
- DT đ ất là : .............IU2;

- DT nhà là:......... m 2.

BÁO CÁO T ỔNG HỢP H IỆN  TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐÁT
Kỳ báo cáo: Từ n gày ......./...... / .......đến ngày........ /...... / ........

MẢ
SỐ

LƯỢNG
DIỆN
TÍCH

HIỆN TRẠNG s ử  DỤNG
t a i  s a n ĐƠN T rụ  sỏ' Co- sở S ử  d ụ n g  khác

VỊ làm viẽc H Đ SN Làm nhà ở Cho thuô Bô trông Bị lân chiôm Khác
ỉ 2 3 4 5 6 7 8 p 10 / /

I- Đo '11 vị d ự  toán  cấp 2/UBND huyện...
1- Đât khuôn viên
2 - Nhà

II- đ ơ n  vị d ự  toan  cẫp 2/ỮBND huyện...
1- Đẩt khuôn viễn
2- Nhà

T ố n g  cộng

N guồn: CSD L về TSNN.

ngày..... tháng..... n ă m ....... ................ ngày..... thảng..... n ă m .......
N G Ư Ờ I L Ậ P  BÁO C Á O  B ộ  T R Ư Ở N G /C H Ủ  T Ị C H  Ư B N D  C Á P  T ỈN H

(Ký, họ tên và đỏng dấu) {Kỷ, họ tên và đóng dấu)
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TÀI SÀN
SỔ ĐÀƯ KỲ SỐTẢNO TRONG KỲ SỔ GIẢM t r o n g  ky s ô  cuỏl KỲ

SÔ Iucmg Diện tích N guyên giá Số ỉirọng Diện tích N guyên  giả sổ Iưọng Diên tích N guyên  giá Sô lirọng D iên tích N guyên  giá
/ 2 3 4 5 ố 7 8 í> 10 ỉ ỉ 12 13

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- X e ô tổ
4- Tài sản Cỏ nguyên giá từ 500 
triêu đồng trờ  lên

T ổng cộng

N guồn: C SD L về TSN N .

............... , ngày ...... tháng..... n ă m .........
B ộ  T R Ư Ở N G /C H Ủ  T ỊC H  U BN D  C Á P  T ỈN H

{Kỷ, họ tên và đóng dấu)

ngày,..... thảng..... năm 
NGƯỜI LẬP BAO CÁO

(Kỷ, họ tên và đổng dấu)
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bỘ TỈNH........................  M ẫ u  s ố  0 2 c - Đ K / T S N N
M Ã  Đ Ơ N  V Ị : ....................................... .............................................................  B a n  h à n h  k è m  t h e o  t h ô n g  t ư  s ố  2 4 5 - 2 0 0 9 / T T - B T C

Ngày 31 /12/2009 của  bộ tà i  chính

BÁ O CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  
Kỳ báo cáo: Từ ngày ........................đến ngay........  .....  ........

Phần 1: Tổng hợp chung

Đ V T :  - Số lư ợ n g  là :.......... cái, khuón  vieil ;
- DT đất là :........................................ m2;
- DT nhà là:................................m2;
- N guyên  giá là :..... đồng.



Bộ, tỉnh:....
Mã đơn vịị:

M ẫ u số  0 2 C -Đ K /T S N N
(Ban hành kèm theo T hông tư sổ 245/2009/T T -B T C

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

Phần 2: Chi tiết theo loai hình đơn vi• •

BẢO CẢO T ỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM  TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Kỳ báo cáo: Từ ngày......./ ....../ .......đến ngày........ / ...... / ........

ĐVT: Sổ lượng là :......... cái, khuôn viên; D T  đẩt là:.............. m 2; D T nhà là:.............m 2; N guyên giá là :.......dồng.

sồ  ĐẢU KÝ Sổ TĂNG TRONG KỲ SỔ GLÀM TRONG KỲ SổCƯỔlKỸ 1
TA] SAN SÔ

ỉu ọ n g
Diện
tích

N guyên
giả

SÔ
lưọ-ng

Diện
tích

N guyên
giá

Sô
lư ọng

D iện
tích

N guyên
giá

SÔ
lu ọ n g

Diện
tích

N guyên
giá

ỉ 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 n 12 Ỉ3

I- K hối q u ản  lý nhà nuứ c

1- Đât khuôn viên
2 - N hà

3 ' Xe ô tổ

4- Tài sản có nguyên giá từ  500 triệu đồng trỏ' lên

11- K hôi sự  nghiệp

1 “ Đât khuôn viên

2 - Nhà

3 - Xe ô tổ

4- Tài sản có nguyên giá từ  500 triệu đồng trở lên
111- Khối các tổ  chức
1- Đất khuôn viên

í  Nha

3- Xe ô tổ

4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

Tông cộng

N guồn: CSD L về TSNN.

n g à y .. . . .  th ả n g . . . . .  n ă m . . . . . .  ................ . n g à y . . . . .  th á n g . . . . .  n ă m ........
NG ƯỜI LẬP BÁO CÁO Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH

(Kv, họ tên và đỏng dấu) (Ký, họ tên và đóng dâu)
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Bộ tỉnh
Mã đơn vị

Mẫu số 02c-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 
Kỳ báo cáo: Từ ng à y ...... /....... ........đến ngày......... ....... ........

Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị

ĐVT: Số lượng là:.........cái, khuôn viên; DT đất ỉà :.............. m 2; D T  nhà ìà:..............m 2; N guyên giá là :.......đ ồ n g .

MÃ SO ĐAU KY SỔ TĂNG TRONG KỲ s ồ  GIAM TRONG KY S ỏ  cuổl KY

TÀI SẢN ĐƠN
VJ

SÔ
lưọ’ng

Diện
tích

N guyên
giá

SÔ
lircmg

D iện
tích

N guyên  
g iá  _

SÔ
lưọng

* D iện  
tích

N guyên
giả

Sô
lư ợ n g

D iện
tích

N g u y ê n

_si_á -
ì 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0 / / 12 13 14

I- Đo n vị d ự  to á n  cấp 2/UBND huyện...

1- Đẩt khuôn viên

2- N hà

3- Xe ô tổ
4- Tai sàn có nguyên giá từ 500 triệu đồng 
trờ lên
II-  đ ơ n  vị d ự  to á n  câp 2/U BN D  huyện...

1- Đ ẩt khuôn viên

2- N hà

3- Xe ô tổ
4- Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đông 
trỏ' lên

T ổng  cộng

N guồn: CSDL về TSNN.

ngàv....  tháng....  năm
N G Ư Ờ I LẬ P BÁO CÁỌ

(Ký, họ tên và đổng dâu)

............. . ngày ..... tháng...... n ă m ......
B ộ  T R Ư Ở N G /C H Ủ  T ỊC H  U BN D  C Á P  T ỈN H

{Kv, ho tên và đỏn% dấu)



Bộ, tỉnh:.......................................................................................... M ẫ u số 01-DM /ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/200 9 /T T - B T C  

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 
GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tcn đơn vị đ uọc  giao tài s ả n : ...........................................................................................................................................................................................................
Địa CỈ1Í:......................................................................................................................................................................................................................................................

I- về đất:
a- Diện tích khuôn viên dất:................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................m 2.
b - Hiện trạng sừ dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sừ dụng vào mục đích khác)......................................................................................m 2.
c- Giá trị theo sổ kể toán:......................... .........................................................*.................................................................................. .7.............................................................................................................. n g àn  đồng.
d- Giá trị quyền sử đụng đất giao cho đơn vị:..................................................................................................................................................................................................................................................n g àn  đồng.

II- v ề  nhà:

TẢI SẢN CÁP
MẠNG SỔ TẢNG

NẢM Sử' 
DỤNG

DT XẢY 
DỰNG 

(m2)

TỒNG D I  
SÀN XẢY 

D ựN G  
(m2)

GIÁ TRỊ THEO s ố  KÊ TOÁN 
(ngàn dồng)

HIỆN TRẠNG SỪ DỰNG 
(m )

G IÁ  T R Ị TÀ I 
SẢ N  G IA O  

C H O  D Ơ N  Vị 
(ngàn  dồng)Nguyên giá Giá tri 

còn lai
T r ụ  sỏ’ 

làm viêc
Co' SÖ 
HĐSN

S ừ  dụng  
khácNguồn NS Nguồn khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0 II 12 13

1- N h à  ...

........... - -------
2- N h à  '. .

....... ..................... .

Tổng cộng

III- Các hồ so-, giấy tò' liên q uan  tó’i quyền q uản  lý, sử  d ụ n g  nhà,  đất:  (Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, Họp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

.............   ngày í háng..... năm  
TH Ủ  T R Ư Ở N G  C ơ  Q U A N  Q U Y Ế T  Đ ỊN H  G IA O  TSN N  

(Kỷ, họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Chi lập Danh mục này sau khi được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp ỉại, xứ ỉỷ nhà, ãất thuộc sờ hữu nhà nước và quyết định 
giao lài sản cho đơn vị.
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BỘ, TỈNH: Mẫu số 02-ĐM/ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

DANH MỤC XE Ô TÔ GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ C H Ủ TÀI CHÍNH

Tên ứơn vị đuụ c  giao tài sản:.  
Địa chỉ : ............................................

TÁI SÁN NHÃN
HIỆU

Nưởc
SẢN

XUẢT

BIÊN
K1ẺM
SOÁT

SỔ CHỎ 
NGỒ1/TÁI 

TRỌNG

NÀM
SẢN

XUÁT

NĂM  SÙ' 
DỰNG

GIÁ TRỊ THEO s ò  KÊ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG S Ử  DỤNG 
(chiếc)

GIÁ TRÍ T À I  
SẢN g i a o  

CHO ĐƠN Vị 
(ngàn đồng)Nguyên  giá Giá t r ị  

còn ỉạì
H Đ  sự ngh iệp HĐ

khácNguồn NS Nguồn khác Kinh doanh Không K.D

/ 2 3 4 5 ■ ố 7 8 9 ỈO H ¡2 13 14

1- Xe ...
2- Xe ...

Tổng  cộng

............. , ngày ......  thảng.....  năm ......
T H Ủ  T R Ư Ở N G  C ơ  Q U A N  Q U Y Ế T  Đ Ị N H  G I A O  TSNN

{Ký, họ íên và đóng dấu)
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BỘ, TỈNH M ẫ u số 03-D M /Đ V SN
(Ban hành kèm  theo Thông tư số 245/2009/T T -B T C

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tên đơn vị đuọ c  giao tài s ả n : .................................................................................................................................................................................................................................................
Đja chỉ : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÀI SẢN KÝ HIỆU NƯỚC 
SẢN XƯẢT

NẢM 
SĂN XUÂT

NÁM 
S ử  DỰNG

GIẢ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG s ử  DỤNG 
(cái, chiếc)

GIÁ TRỊ 
TÀI SĂN  

GIAO CHO 
ĐƠN VỊ 

(ngùn đồng)
Nguyên  giá Giá tri  

còn lại
H Đ  sự  nghiệp HĐ

khácNguồn NS Nguồn khác Kinh doanh Không K.D

/ 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 11 ¡2

1- T ài  sàn ...
2- T à i  sàn ...
3- T ai  sán .. .............................

Tổng cộng

............. , ngày...... tháng..... n ăm ......
T HỦ  T R Ư Ở N G  C O  Q U A N  Q U Y Ế T  Đ Ị N H  G Ỉ A O  T SN N

{Ký, họ tên và đóng dấu)
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M ẫ u số 04-BB/ĐVSN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC 

ngày 31/12/2009 cùa Bộ Tài chinh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 
CHO ĐƠN VỊ SƯ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Chí uei va nirơns, (lan im nann mọi so Qieu cua Luại yuan iy, sư aụỉig lai san nnóì nuoc;
( cư Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quý 

dinh thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP n^ày 03/6/200(-) 
cua Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quán !v. 
sư (lụng lủi sản nhà nước;

Cán cứ Quyết định số..........................ngày... ./......./.
ve viec..

Hỏm nav, n g ày ...../ ...../ ....., chúng tôi gôm:

A- Bên giao:...........................................................
Dại diện bên giao gôm có:
1 - Ồng/Bà.......................................... , chức vụ.

Ong/Bà.........................................., chức vụ.

B- Bcn nhận:......................
Đại điẹn bên nhận gồm có:
1 - Ông/Bà.............................
2- Ông/Bà.............................

chức vụ. 
chức vụ.

c Đại diện các CO’ quan chứng kiến giao tài sản:
1 - Ông/Bà.................................. chức vụ............................. . đơn vị.
2 - Ông/Bà................................., chức vụ.............................., đơn vị.

Thực hiện việc giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công iập tự chu la 
‘hình như sau:

PHẦN A- TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ 

ỉ Bằng số:..................................đồng.
2- Bằng chữ:.......................................................................................................... đỏng.
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PHẦN B- DANH MỤC TÀI SẢN GIAO CHO ĐƠN VỊ

1- Vê đất (Chỉ ghi mục này sau khi được cấp có thẩm quyển phê duyệt phương án sắp xếp 
lại, xử ỉý nhà, đẩt thuộc sở hữu nhà nước và quyết định giao ỉài sản cho đơn vị).

ỉ -  Khu đât...
Địa chỉ:...............................................................................................................................
a- Nguồn gốc đất:
- Cơ quan giao đ ấ t: .......................................  Quyết định s ố : ................................
- Bản đồ giao đất s o : ................................... Cơ quan lập bản đ ồ :.......................
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đat sô........................n g à y ........../ ........ / .............
- Diện tích khuôn viên đất được g iao :........................ m2.
- Giá trị theo sổ kế to á n :........................................................................... ngàn đồng.
- Giá trị quyên sử dụng đât giao cho đơn v ị : .........................................ngàn đông.
b- Hiện trạng đất khi giao:
- Diện tích khuôn viên đ ấ t: ....................m2.
- Diện tích đất giao cho đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền:........m2.
- Các đặc điếm riêng về khuôn viên đất cần ỉưu ý:

c- Các hồ sơ khác yề đât:

2- Khu đất...

(Danh mục đính kèm).

II- v ề  nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác găn liền vói nhà, đất {Chỉ ghi 
mục này sau khi được câp cổ thâm quyên phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử ỉý nhà, đất thuộc sở 
hữu nhà nước và quyết định giao tài sản cho đơn vị).

ỉ-  Tông sô ngôi nhà, vật kiên trúc và tài sản khúc gắn liền với nhà, đất: 
a- Tổng số ngôi n h à :.................cái
- Diện tích xây d ự n g :.................m2; Tổng diện tích sàn xây dự ng :....................m2.
- Nguyên giá theo sổ kê to á n :.....................................................................ngàn đồng.
- Giá trị còn lại theo sô kê to án :................................................................. Qgàn đong.
- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:..................................................................ngàn đồng.
b- Tổng sô vật kiến trúc và tải sản khác găn liền với nhà, đất:
- Nguyên giá theo so kế to á n :..................................................................... ngàn đồng.
- Giá trị còn lại theo sô kế to án :................................................................. ngàn đồng.
- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:..................................................................ngàn đong.
2- Chỉ tiêt nhàf vật kiên trúc và các tài sàn khác gãn liên với đât: 
a -N hà...:
“ Địa chỉ:.............................................................................................................................
- Diện tích xây d ự n g :................m2; Tổng diện tích sàn xây d ự n g :................. m2.
- Cấp h ạn g :............................................ ; số tầ n g :.........................................................
- Năm xây dự n g :.................................; Năm sử d ụ n g :................................................
- Nguyên giá theo so kê to á n :......................................................................ngàn đồng.
Trong đó:
NSNN cấp:..................................... ngàn đồng; Vay vốn:........................ ngàn đồng.
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hận ban giao:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngàn đông;N guôn khác:.
-  Gia trị còn lại theo sô kê toá n : ................................................................................................................................................

- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:..............................................
b-  >

neàn  dong, 
ngàn dông, 
ngàn dỏIILi.

c- Vặt kiên trúc (bê nước, tường rào, sân...):
- Địa chỉ:..............................................................

Năm xây dự ng :..................................; Năm sử dụng:
Ngu vẻn giá theo sô kế toán:
roni> dó:

- Năm xây dự ng :..................................; Năm sử dụng :.........................................
- Nguyên giá theo so kế to án :..................................................................... ngàn dỏng.
'Troni> dó:
NSNN cấp:.....................................ngàn đồng; Vay vốn:........................ntíàn dòng.
Nhạn bàn ao:.............................. ngàn đồng;Nguôn khác:.....................ngài) dỏng.
- (lia trị còn lạí theo sô kê toán :...............................................................nọ;àn đôiìí,’.
- ( lia trị tài sản giao cho đơn vị:.................................................... ...........ngàn dỏng.
d- Các t:ìi sản khác gắn ỉiền vói nhà, đất (quạt trần, đèn điện, điêu hoả..j:
- Sô lưọno,:.................. cái.

Nguycn giá theo sô kê to án :..................................................................... ngàn đỏng.
Tron^ đỏ:
iNSNN cấp:.....................................ngàn đồng; Vay vốn:........................ngàn đỏng.
Nhan bàn giao:.............................. ngàn đong;Nguôn khác:.....................ngàn dông.
- Giá trị còn lại theo so kế to án :...............................................................ngàn dỏng.
- (ÌKÍ Irị tài sản giao cho đơn vị:..................... ............................................ ngàn dône.
(Danh mục đính kèm).

Ill- về  tài sán là phưong tiên, trang thiết bi và các tài sản khác.
ỉ Tà ị sản giao cho đơn vị:
a- Sô lượng xe ô tổ: ..............chỉêc.
- Nguyên giá theo sổ kế to án :...............................................  .....................ngàn dông.
Trong dó:
NSNN cấp:..................................... ngàn đồng; Vay vốn:........................ngàn dỏng.
Nhận bản giao:.............................. ngàn đồng;Nguồn khác:.....................ngàn đỏng.
- Giá trị còn lại theo sô kê to án :...................................................... ngàn dỏng.
- Giá trị tải sản giao cho đơn vị:..........................................................ngàn dỏng.
(Danh mục đính kèm).
b- Tài sản khác:
- Nguyồn giá theo sổ kế to án :..................................................................... ngàn dỏng.
Trong dó:
NSNN câp:.....................................ngàn đông; Vay vôn:........................... ngàn đông.
Nhận bàn giao:.............................. ngàn đông;Nguôn khác:.....................ngàn đông.
- (ìiá trị còn lại theo sổ kế to án :...................................................... ngàn dỏng.
- Giá trị tài sản giao cho đơn vị:.......................................................... ngàn đông.
(Danh mục đính kèm).
2- Các hồ sơ về tài sản giao cho đơn vị:
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PHẦN C- DANH M ỤC TÀI SẢN KHÔNG/CHƯA GIAO CHO ĐƠN VỊ

1- về đất.
ỉ- Khu đất...
- Địa chỉ:.............................................................................................................................
- Diện tích khuôn viên đ ấ t: .............. ......... m2.
-Giá  trị theo sổ kế to á n :........................................................................... ngàn đông.
2- Khu đât...

H- v ề  nhà, vât kiến trúc và các tài sản khác gắn liền vói nhà, đất.
1 Nhà
- Địa chỉ:.............................................................................................................................
- Diện tích xây d ự n g :................m2; Tổng diện tích sàn xây dự ng :.................m2.
- NG theo số kế to á n :.......ngàn đồng; GTCL theo sổ kế to á n :.......... ngàn đồng.
2- Nhà

3- Vật kiên trúc (bê nước, tường rào, sân...):
-  Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- NG theo sồ kê to á n :.......ngàn đồng; GTCL theo sổ kế to á n :..........ngàn đồng.
4~ Các tài sản khác găn liên vói nhà, đât (quạt trần, đèn điện, điều hoà...):
- Số lư ợng :..................cáL
- NG theo sô kế to á n :.......ngàn đồng; GTCL theo số kế to á n :..........ngàn đồng.

III- v ề  tài sản là phương tiện, trang thiết bi và các tài sản khác.
J- Tài sản...:
- Số lượng:...............
- NG theo sổ kế to á n :.......ngàn đồng; GTCL theo sổ kế to á n :......... ngàn đồng.
2- Tài sản...:

PHẦN D- QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN TÀI SẢN

1- Sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sán xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, 
liên doanh, liên kêt theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước,

2- Bảo toàn, phát triển von và tài sản nhà nước được giao quản ỉý, sử dụng.
3- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

ĐẠI DIỆN BÊN G I A O  ĐẠI DI ỆN BÊN NHẬN
{Ký, họ lên và đỏng dấu) (.Kỷ, họ tên và đỏng dấu)

ĐẠI DIỆN CÁC C ơ  QUAN C H Ứ N G  KIÊN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
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Tên đơn vị  M ẫ u  s ố  0 1 - S X / T S N N
M ã  đ ơ n  v ị  b a n  h à n h  k è m  t h e o  t h ô n g  t ư  2 4 5 / 2 0 0 9 / T T - B T C

Loại h ình đơn v ị ngày 31/12/2009 của bộ tài chính
B ộ, t ỉnh .................................................................................

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI,  XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC

TÀI SẢN ĐVT SỐ
LƯỢNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ Kẻ 
TOÁN (ngàn dồiìg)

PHƯƠNG ÁN ĐÈ XUÀT X u ' LÝ

GHI CHÚ
Nguyên

giá
Giá tr ị  
còn lại

G iữ  lại tiêp tục  SD Điêu chuyên T h u  hối

SL
NG

(ligan
đồng)

GTCL
(ngàn
dồng)

SL
NG

(ngàn
đồng)

GTCL
(ngàn
dồng)

SL
NG

(ngàn
dồng)

GTCL
(ngàn
dồng)

/ 2 3 4 5 ^ ố 7 8 9 ¡0 ; / ¡2 Ỉ3 ¡4 15

1 - Tài sản ...
2* Tài sàn ...

T ổng  cộng

............... ngày.....  tháng.....  năm ......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, T Ổ CHỨC, đ ơ n  VỊ 

{Ký, họ lên  và đóng dấu)

SO



Bộ, tỉnh: M ẫ u  số  0 2 -S X /N K
(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-B TC

ngày 3 1/12/2009 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẮP XẾP LẠI, CHUYỂN Đ ỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHÀ KHÁCH

TRƯỚC THỜI ĐIÊM 
SẮP XẾP LẠỈ PHƯƠNG An  s ả p  x ẻ p  l ạ i, c h u y ẻ n  đ ỏ i  m ô  h ìn h  t ỏ  c h ú c  đ ư ợ c  ph ê  d ư y ệ t

NHẢ ỈCHÁCH ĐỊA CHỈ
MÔ h ìn h SỔ lao đ ô n g  

(người)

Mô h ình  đơn vị sự  nghiệp công 
lập tự  chủ tài chính

MÔ hình d o a n h  nghiệp C h ấ m  d ứ t  hoạ t  đ ộ a g

tổ chức Số lao động 
(người)

Già trị TSNN giao 
cho đơn vị 

(ngàn đồng)

Số lao đòng 
(người)

Giá trị vôn nhà 
nước tại DN 
(ngàn đòng)

Số lao động tiếp tục 
làm việc (người)

Số lao động dõi 
dư (người)

ì 2 3 4 ổ 7 8 9 10

1- N h à  khách ...

2 -  N h à  khách ...

3 - "Nhà khách ...

Tống cộng

............. . ngày.....  tháng..... năm ......
T H Ủ  T R Ư Ở N G  C Ơ  Q U A N, T Ổ  C H Ứ , Đ Ơ N  VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)




