
BỘ  T À I C H ÍNH CỘNG H ÒA XÃ H Ộ I C H Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ì /

Số: 09/2012/TT-BTC
Hà Nội, ngày 19 thảng 01 năm 2012

THÔNG TƯ

về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 
của Bộ Tài chính 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 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 52/2009/NĐ-CP);

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 
31/12/2009 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 lài sản nhà nước (sau đây 
gọi tắt là Thông tư số 245/2009/TT-BTC) như sau:

Điều 1. Bổ sung khoản 7a vào sau khoản 7 Điều 6 như sau:

“7a. Thuê bổ sung diện tích làm việc:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị đang đi thuê trụ sở làm việc được thuê bổ 
sung diện tích làm việc khi diện tích làm việc hiện có còn thiếu so với tiêu 
chuẩn, định mức trong các trường hợp sau:

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tăng lên theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền so với biên chế được giao tại thời điếm đi thuê trụ sở làm 
việc lân thuê gần nhất. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành sắp xếp, bó trí 
lại nhưng không đủ diện tích làm việc cho số lượng cán bộ, công chức, viên 
chức tăng thêm;

- Được giao thêm nhiệm vụ so với nhiệm vụ được giao tại thời điểm 
thuê trụ sở lân thuê gần nhất, dẫn đến yêu cầu phải tăng thêm diện tích làm 
việc. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành sắp xếp, bố trí lại nhưng không đủ 
diện tích làm việc, nếu không được thuê bổ sung sẽ làm ảnh hưởng tới việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng trụ sở làm việc tăng lên dẫn đến diện tích hiện đang thuê thiếu
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so với tiêu chuẩn, định mức, nêu không được thuê bổ sung sẽ làm ảnh hưởng 
tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Thẩm quyền quyết định thuê bổ sung diện tích làm việc: Cấp có 
thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc theo quy định tại Điêu 5 Thông tư 
số 245/2009/TT-BTC quyết định thuê bổ sung diện tích làm việc.

c) Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê và đơn giá thuê diện tích
làm việc bổ sung:

Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê và đơn giá thuê đối với 
diện tích làm việc bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 
6 Thông tư số 245/2009/TT-BTC. Địa điểm thuê bổ sung diện tích làm việc 
cần được xem xét, cân nhắc đảm bảo các điêu kiện làm việc và tiết kiệm chi 
phí quản lý, vận hành.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch 
vụ đang cho thuê trụ sở làm việc hiện tại để thuê bổ sung diện tích làm việc 
với điêu kiện đơn giá thuê diện tích làm việc bổ sung không cao hơn đơn giá 
thuê trụ sơ làm việc theo Hợp đồng đã ký kết gần nhất. Trường hợp đơn giá 
thuê diện tích làm việc bổ sung cao hơn đơn giá đang thuê thì cơ quan, tô 
chức, dơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư sô 
245/2009/TT-BTC xem xét, quyết định”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

Điều 11. Hồ sơ và danh mục tài sản nhà nước điều chuyển, bán, 
th an h  lý

1. Khi có tài sản nhà nước cần điều chuyển, bán , thanh lý thì cơ quan, 
tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyến, bán, thanh lý 
tài sản theo quy định tại các Điều 17, 21 và 28 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, 
trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Danh mục tài sản nhà nước điều chuyển, bán, thanh lý quy định tại 
điếm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 17; điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 
21 và điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 
thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

a) Lập theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03- 
DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này;

b) In từ Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua Phần mềm Quản lý 
dăng ký tài sản nhà nước.

3. Đối với danh mục tài sản nhà nước điều chuyển lập theo Mẫu số 01- 
DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN quy định tại khoản



1 Điều này phải có thêm chỉ tiêu vê giá trị con lại theo đánh giá lại trong các 
trường hợp sau đây:

a) Điều chuyên tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ  chức, đơn vị sự nghiệp 
công lập chưa tự chủ tài chính 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) Điêu chuyên tài sản nhà nước giữa các co quan, tô chức, đơn vị mà 
tài sản đó chưa được theo dõi hạch toán trên sổ kế toán”.

Điều 3. Bổ sung Điều 13a vào sau Điều 13 như sau:

“Điều 13a. Chi phí liên quan đến việc thu hồi, điều chuyển, bán, 
thanh lý tài sản nhà nước

1. Chi phí liên quan đến thu hồi tài sản nhà nước:

a) Các chi phí liên quan đến việc thu hồi tài sản nhà nước, gồm:
- Chi phí bảo quản tài sản (chi phí thuê kho, bãi để bảo quản tài sản, chi

cho công tác bảo vệ và duy trì hoạt động của tài sản);
- Chi phí liên quan đến việc bán tài sản nhà nước theo quy định tại

khoản 2 Điều 24 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP đói với trường hợp tài sản nhà 
nước thu hồi được xử lý theo phương án bán. Trường hợp việc bán đấu giá do 
Hội đồng định giá và bán đấu giá thực hiện thì chi phí về bán đấu giá tài sản 
thực hiện theo Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài 
chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá 
và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

- Chi phí liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản;
- Chi phí khác có liên quan (nếu có).

b) Mức chi đối với các khoản chi phí quy định tại điểm a khoản này
thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì người đứng đầu cơ quan xử lý tài 
sản quyết định mức chi, đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện 
hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

c) Nguồn chi trả các chi phí nêu trên được sử dụng từ số tiền thu được
từ việc xử lý và khai thác tài sản nhà nước bị thu hồi theo quy định tại điểm đ 
khoản 3 Điều 14 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, Trường hợp tài sản nhà nước 
thu hồi được xử lý theo phương án điều chuyển thì cơ quan, tô chức, đơn vị 
tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 
52/2009/ND-CP.

2, Chi phí liên quan đến điều chuyên tài sản nhà nước:
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a) Các chi phí liên quan đên việc điêu chuyên tài sản nhà nước, gồm:
- Chi phí bao quản tài sản (chi phí thuê kho, bãi đê bảo quản tài sản, chi 

cho công tác bảo vệ và duy trì hoạt động của tài sản);
- Chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao, tiêp nhận tài sản.
- Chi phí khác có liên quan (nếu có).

b) Mức chi đối với các khoản chi phí quy định tại điểm a khoản này thực 
hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà 
nước có thâm quyền quy định thì người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị tiêp 
nhận tài sản quyết định mức chi, đảm bảo phù hợp với chê độ quản lý tài chính 
hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

c) Nguồn chi trả các chi phí nêu trên do cơ quan, tô chức, đơn vị tiêp 
nhận tài sản bố trí theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định sô 
52/2009/NĐ-CP.

3. Chi phí liên quan đến bán, thanh lý tài sản nhà nước:

a) Các chi phí liên quan đến việc bán, thanh lý tài sản nhà nước thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 31 Nghị định số 
5 2/2009/NĐ-CP;

b) Mức chi đối với các khoản chi phí quy định tại điểm a khoản này thực 
hiên theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định; trường hợp chua có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định thì người đứng đầu cơ quan, to chức, đơn vị xử 
lý tài sản quyết định mức chi, đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài chính 
hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

c) Nguồn chi trả các chi phí nêu trên được sử dụng từ sô tiền thu được 
do bán, thanh ỉý tài sản nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 
Điều 3 1 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

4. Trường hợp xử lý tài sản nhà nước không có nguồn thu hoặc số tiền 
thu được không đủ để thanh toán chi phí thì cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách 
nhiệm chi trả được chi từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao”,

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai tài sản nhà nước

1. Hình thức báo cáo kê khai tài sản nhà nước:
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a) Báo cáo kê khai lần đầu được áp dụng đối với những tài sản nhà 
nước đang quản lý, sử dụng tại thời điếm Nghị định số 52/2009/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành.

Đối với tài sản nhà nước đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số 
137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc 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 thì không 
phải báo cáo kê khai lân đầu theo quy định này. Cơ quan tiếp nhận và quản lý 
báo cáo kê khai tài sản nhà nước có trách nhiệm cập nhật kết quả đã đăng ký 
vào báo cáo kê khai tài sản nhà nước của cơ quan, tô chức, đơn vị;

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

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

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dạng tài sản nhà 
nước thực hiện:

- Lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản theo quy định tạị khoản 1 
Điều 16 Thông tư số 245/2009/TT-BTC và kèm theo bản sao các giấy tờ có 
liên quan đến tài sản báo cáo kê khai, gồm: giấy tờ liên quan đến nhà, đất 
đang sử dụng (đối với trụ sở làm việc); giấy đăng ký xe ô tô; biên bản nghiệm 
thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 
500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản);

- Gửi 02 bộ hô sơ báo cáo kê khai tài sản: Bộ, cơ quan trung ương (đối 
với tài sản là trụ sở làm việc và xe ô tô 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, đom vị thuộc trung ương quản lý); Sở, ban, ngành chủ quản 
hoặc Ủy ban nhân dân cấp 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 Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện:

- Xác nhận hồ sơ báo cáo kê khai tài sản của cơ quan, tô chức, đon 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 (đôi với tài sản là trụ sở làm việc và xe ô tô các loại cửa cơ quan, tô chức, 
đơn vị thuộc trung ương quản lý); Cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung



tương đối với tài san có nguyên giá theo sỏ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên  
đơn vị tài sản cua cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý); Sơ Tài 
chính (đối với tài sản của cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý);

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

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

Khi có thay đổi thông tin về tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo kê khai bổ sung gửi cơ quan tiêp 
nhận vả quản lý báo cáo kê khai theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Những tải sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận 
vẻ sử dụng tại đơn vị: Thực hiện kê khai theo Mẫu số 01-ĐK/TSNN, Mẫu số 
02-ĐK/TSNN, Mẫu số 03-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Thay đối thông tin về đơn vị sử dụng tài sản theo Mẩu số 04a- 
ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp theo Mẫu số 04b-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô theo Mẫu số 04c-ĐK/TSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Thay đổi thông tin về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đông 
trơ lẽn theo Mẫu số 04đ-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này;

e) Xóa thông tin về tài sản trong Cơ sở dữ liệu theo Mẫu số 04đ- 
ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thời hạn báo cáo kê khai tài sản nhà nước:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
phải hoàn thành việc báo cáo kê khai lần đầu theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Nếu quá thời hạn nảy mà cơ quan, tổ 
chức, đơn vị không báo cáo kê khai thì cơ quan tài chính nhà nước có quyên 
yêu cầu kho bạc nhà nước tạm đinh chỉ thanh toán các khoản chi phí liên quan 
đến tài sản phải báo cảo và không bố trí kinh phí mua sắm tài sản cố định vào 
dự toán ngân sách năm sau của cơ quan đó; người đứng đầu cơ quan, tô chức, 
đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bị xử lý theo quy định;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
phai thực hiện báo cáo kê khai bô sung trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày có 
sự thay đối. Đối với tài sản đưa vào sử dụng do hoàn thành đầu tư xây dựng, 
cai tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn thì thời gian thay đổi tính từ ngày ký biên bản 
nghiệm thu đưa vào sử dụng; giá trị tài sản sẽ được điều chỉnh sau khi quyết 
toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành’'.
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Điều 5. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 18 như sau:

“đ) Kèm theo Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất theo Mẫu số 
02B-ĐK/TSNN và Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước theo 
Mẫu số 02C-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC. 
Các báo cáo này được in từ Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước”.

Điều 6. Bổ sung Điều 18a vào sau Điều 18 như sau:

“Điều 18a. Hình thức báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước

Các cơ quan, tô chức, đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước quy định tại Điều 18 Thông tư số 245/2009/TT-BTC 
có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau đê thực hiện:

1. Báo cáo bằng văn bản.

2. Báo cáo điện tử thông qua phần giao diện Báo cáo tình hình quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước tại Phần mềm Quản lý đăng ký tài san nhà nước. 
Chữ ký của người lập báo cáo và Thủ trưởng đơn vị được thực hiện thông qua 
thiết bị bảo mật Chứng thư số”.

Điều 7. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 21 như sau:

1. Sửa cụm từ “tại điểm a khoản 2 Điều 20” thành “tại khoản 2 Điều 
20” tại khoản 1 Điều 21.

2. Sửa cụm từ “tại điểm b khoản 2 Điều 20” thành “tại điểm b khoản 3 
Điều 20” tại khoản 2 Điều 21.

Điều 8. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 38 như sau:

“3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sư dụng 
hóa đơn tài chính làm chứng từ để hạch toán các khoản thu, chi trong việc sử 
dụng chung tài sản nhà nước.

Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức không có hóa đơn tài chính thì sử dụng 
phiếu thu, phiếu chi và các giấy tờ có liên quan làm chứng từ để hạch toán các 
khoản thu, chi trong việc sử dụng chung tài sản nhà nước. Các chứng từ kế toán 
này phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 17 Luật Kế toán”.

Điều 9. Bổ sung Điều 38a vào sau Điều 38 như sau:

“Điều 38a. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

1. Tài sản được hình thành từ nguồn hỗ trợ của nhà nước cho tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp theo
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Danh mục quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 
01/11/2010 cua Thú tướng Chính phủ vê việc quy định hội có tính chất đặc thù 
hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quản lý, sử dụng như sau:

a) Tài sản là trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gan liên với đât được 
hình thành toàn bộ từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước là tài sản nhà 
nước. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định vê quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước tại cơ quan nhà nước quy định tại Chương III của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước và Chương II Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Riêng 
việc bao dương, sửa chữa tài sản này thực hiện bằng nguồn kinh phí của các 
tổ chức sử dụng tài sản;

b) Tài sản là trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liên với đất mà Nhà 
nước hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư xây dựng thì các tô chức có trách 
nhiệm hao toàn và sử dụng tài sản theo đúng mục đích được hỗ trợ. Trường 
hợp sử dụng tài sản này vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên 
doanh liên kết, cho thuê thì phải được cơ quan nhà nước đã quyết định hỗ trợ 
có ý kiến chấp thuận bằng văn bản; đồng thời phải thanh toán lại cho Nhà 
nước phân kinh phí do nhà nước hỗ trợ;

c) Tài sản không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 
này thì việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
dân sự, pháp luật có liên quan và Điều lệ của tô chức.

2, Tài sản mà Nhà nước giao, đã giao cho tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Việc quản lý, sử 
dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 36 và 37 Luật Quản lý, sử dụng 
tải san nhà nước và Chương II Nghị định số 52/2009/NĐ-CP”.

Điều 10. Thay thế, bổ sung và bãi bỏ các Mẫu ban hành kèm theo 
Thông tư số 245/2009/TT-BTC như sau:

1. Thay thế Mẫu số 01-DM/TSNN, 02-DM/TSNN và 03 DM/TSNN quy 
định tại Điều 11 Thông tư số 245/2009/TT-BTC bằng Mẫu số 01-DM/TSNN, 
02-DM/TSNN và 03-DM/TSNN-ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế Mẫu số 01-ĐK/TSNN, 02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN quy 
định tại Điều 16 Thông tư số 245/2009/TT-BTC bằng Mẫu số 01-ĐK/TSNN, 
02-ĐK/TSNN, 03-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thay thế Mẫu số 01-DM/ĐVSN, 02-DM/ĐVSN, 03-DM/DVSN theo 
quy định tại Điều 23 Thông tư số 245/2009/TT-BTC bằng Mẫu số 01- 
DM/TSNN, 02-DM/TSNN, 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Bãi bỏ Mẫu số 04-ĐK/TSNN quy định tại Điều 17 Thông tư số 
245/2009/TT-BTC; Bổ sung Mẫu số 04a-ĐK/TSNN, 04b-ĐK/TSNN, 04c- 
ĐK/TSNN. 04d-ĐK/TSNN và 04Ổ-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư này.
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Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2012

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

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tưởng, các Phó Thù tưởng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TWj
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
- Văn phòng Quốc hội:
- Văn phòng Chù tịch nước;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nguyên Hữu Chí
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Bộ, tỉnh:........................................................................................... M ẫu số 01-DM /TSNN
Đ ơn vị chủ q u ản :................................... ......................... .......... (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012/TT-BTC
Đ ơn vị sử dụng tài sản:............................................................  ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã  đơ n v ị: .....................................................................................
Loại hình đơn vị:........................................................................

DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ  NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Địa chỉ:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. v ề  đất:
a- Diện tích khuôn viên đất:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ........... m2.
b- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sờ làm v iệc...................................................................................................................................................................................... ;Làm cơ sở HĐ sự nghiệp ,;Làm nhà ở ........... ;Cho thuê............... ;BỎ trống............... ;Bị lấn chiếm ........;Sừ dụng vào mục đích khác............. m .
C -  Giá trị theo sổ kế toán:...................................................................................................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.
I I .  V ề  n h à

TÀI SẢN CẤP
HẠNG

NĂM
XÂY

DỰNG

NGÀY, 
THANG, 
NĂM S ứ  

DỤNG

GỈÁ TRỊ THEO s ỡ  KÊ TOÁN 
(ngàn đồng)

SỐ
TẢNG

DT
XÂY

DỰNG
(m2)

TỔNG DT 
SÀN XÂY 

DỰNG 
(m2)

H IỆ N  T R Ạ N G  SỬ  
DỤNG

Nguyên giá
Giá trị 
còn lại

Trụ sở  
làm việc

Cơ sở  
HĐSN

Sử dụng khác
Nguồn

NS
Nguồn
khác Làm nhà ớ Cho thuê Bò trống Bị lấn chiếm Khác

/ 2 3 4 J 6 7 5 9 10 11 12 13 I 14 15 16 17

1 - Nhà ...
.................... ................. ........ .......

— ------2- Nhà ...
T ông cộng: 1

Các hồ sơ , giấy từ liên quan đến quyền quản lý, sỉr dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuế đất, Giấy tờ khác).

............., ngày..... tháng..... năm ........
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ C H ỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: ~ Trong (rường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I
- Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đảnh giả lại:

+ Đ iều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chỉnh hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp 
công  lập tự chủ tài chính.
+ Đ iều chuyển tà i sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà lài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
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Bộ, tỉnh;.............................
Đơn vị chủ quản:...........
Đơn vị sử  dụng tài sản:
Mã đơn v ị: .......................
Loại hình đơn vị:...........

Mẫu số 02-DM /TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012/TT-BTC

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC XE Ô T Ô ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

TÀ! SÁN NHÃN
HIỆU

BỈẾN
KIÊM
SOÁT

SỐ CHỒ 
NGỔI/TẢl 

TRỌNG

NƯỚC
SẢN

XƯÁT

NẢM
SẢN

XUÁT

NGÀY,
THÂNG,

NẢM
S ứ

DỰNG

CÔNG
SUÁT

XE

CHỬC
DANH

S ừ
DUNG

XE

NGUỒN
GÓC
XE

GIÁ TRỊ THEO s ố  KẺ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG SŨ' DỤNG 
(chiếc)

N guyên  giá G iá trị 
còn lại

QLNN
HĐ sự nghiệp

HĐ khácNguồn
NS Nguồn khác. Kinh doanh Khỏng K.Đ

/ 2 4 5 6 7 8 p Ỉ0 ì ì 12 13 14 15 16 17

I- Xe phục vụ  chức danh
------------ ---

_____ _ Ị - _

1 - X e ...
Xe .........................................

II- Xe phục vụ chung
1- .Xe ...

2 -  Xe ...

Ill-  Xe chuyên dùng
.. - ............ .......

1- X e ...
2 -  X e  ...

Tông cộng:

............., ngày..... tháng.... năm .......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ  CHỨ C, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giả lại: + 
Đ iều chuyển tài sản nhà nư ớ c từ  cơ  quan, tổ chứ c sang đơn vị sự  nghiệp công lập tự  chủ tài chỉnh hoặc giữ a các đơ n vị sự  nghiệp  công  
lập tự chủ tài 
chính. + Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà lài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
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Bộ, tỉnh:...............................
Đơn vị c hủ quản:............
đ ơ n  v ị sử dụng tài sản:.
Mã đơn v ị:.........................
Loại hình đơn vị:............

Mẫu số 03-DM /TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 0 9 /2 0 12/TT-BTC

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

DANH M ỤC TÀI SẢN KHÁC (TRỪ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG S Ự  NGHIỆP VÀ XE Ô TÔ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

TÀI SÁN KÝ HIỆU NƯỚC 
SÁN XƯẢT

NÀM 
SÁN XƯÂT

NGÀY, 
THÁNG, 

NẢM  
S ử  DỤNG

GlẲ TRỊ THEO SỒ KÊ TOAN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG SỪ DỤNG 
(cái, chiếc)

Nguyên giá Giá trị 
còn lại

QLNN HĐ sự  nghiệp HĐ khác
Nguôn NS Nguồn khác Kiníi doanh Không KD

( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12

! - Tài sản ...
2- Tài sản ...
3- Tài sản ...

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

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

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

-.......... ............. .....-•■■■.......... -..
=

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

Tổng cộng:

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

{Kỷ, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đảnh giá lại:
- Đ iểu chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập (ự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị .sự nghiệp công lập lự 
chủ tài chính.
- Đ iều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vi mờ tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
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Bộ, tĩnh:..............................
Đơn vị chủ quản:...........
Đơn vị sứ  dụng tài sản:,
Mã đơn v ị:........................
Loại hình đơn vị:............

Mẫ u số 01-ĐK /TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012/TT-BTC

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI TR Ụ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Địa ch ỉ............................................................................................................................................................................................. ;..............................................................................................................................................
í- v ề  đất:
a- Diện tích khuôn viên đất:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  m .
b- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở lảm v iệc ...................................................................................................................................................................................................................... ;Làm cơ sở HĐ sự nghiệp...........;Làm nhà ở ............;Cho thuê...............;BỎ trống................;Bị lẩn chiếm ........ ;Sử dụng vào mục đích khác............. m2.
c- Giá trị theo sổ kế toán:......................................................................................................................................................................................................................................................................................ngàn đồng.
II- v ề  nlià:

TẢI SAN CÀP
HẠNG

NĂM
XÂY

DỰNG

NGÀY, 
THÁNG, 
NẢM Sử 

DỤNG

GIÁ TRJ THEO s ồ  KÊ TOÁN 
{ngàn đồng)

SỎ
TẢNG

DT
XÂY

DỰNG
(m2)

TỎNG DT 
SÀN XÂY 

DỰNG 
ím2)

HIỆN TRANG Sừ DỤNG 
(™3)

N guyên giá G iá  tri 
còn lại

Trụ s ở  

làm việc
C ơ sở  
HĐSN

Sử dụng khác
Nguền

NS
Nguôn
khảc

_
Làm nhà ở Cho thuê Bỏ trổng BỊ lấn chiốm Khác

ì 2 3 4 5 6 7 5 9 10 / / 12 13 14 15 16 /7

1 - N hà ...
2- Nhà ... t '

T o n g  cộng:

1U~ Các hồ sơ, giấy tò- liên quan đển quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

............., ngày.:,,, tháng.....  năm ......
THỦ TRƯỞNG C ơ  Q UAN, T Ổ  CH Ứ C , ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)

- Báo cáo kê khai lần đầu: o

- Báo cáo kê khai bổ sưng: □

T r ư ờ n g  hợp kê kh ai lần đ ầu  đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu. trường hợp kề khai b ổ  sung  đánh (x) vào đó n g  bá o cá o kê  kh a i bổ  su n g  )
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Bộ, tỉnh::.............................
đơn  vị chủ quản:...........
đ ơ n  vị sử  dụng tài sản:.
Mã đơn v ị:........................
Loại hình đơn vị:............

Mẫu số 02-ĐK/TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 0 9 /2 0 12/TT-BTC

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô T Ô

TÀI SẢN .
NHÃN
HIỆU

BIÉN
KIỂM
SOÁT

SỎ CHỎ 
NGỔl/TÀl 

TRỌNG

NƯỚC 
SẢN 

XU ẮT

NẢM
SẢN

XUẤT

NGÀY,
THÁNG,

NẢM
S ử

DỤNG

CÔNG
SUẤT

XE

CHỨC
DANH

S ử
DỰNG

XE

NGƯỔN
GÔC
XE

GlẢ TRỊ THEO SÒ KÉ TỌÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG s ơ  DỤNG 
(chiếc)

Nguyên giá Giá trị 
còn tại

QLNN
HĐ sự nghiệp

HĐ khácNguôn
NS Nguồn khác Kính doanh Không Kl)

/ 2 ĩ 4 5 <5 7 8 9 Ỉ0 / / Ỉ2 Ì3 14 15 lố 17

1- Xe phục vụ chức danh
[-  Xe ...

2 -  X e ...
! I -  X e  p h ụ c  v ụ  c h ụ n g

1- Xe ...
2 -  X ẹ  ...

111- X e  ch u yên  d ù n g

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

T ổn g  cộng:

........., ngày.....  tháng..... n ă m .......
XÁC N H ẬN CỦA CẤ P C Ó  TH ẨM  Q U Y ỀN

(Ký , họ tên và đóng dấu)

' Báo cáo kê khai lần đầu: c u

- Báo cáo kê khai bổ sung: □

(t r ư ờ n g  h ợ p  k ê  k h a i lầ n  đ ầ u  (x )  v à o  d ò n g  b á o  c á o  k ê  k h a i lầ n  đ ầ u  t r ư ờ n g  h ợ p  k ê  k h a i b ổ  s u n g  (x  v à o  d ò n g  b á o  c á o  k ê  k h a i b ổ  s u n g  )
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............., ngày..... tháng..... nơm ......
TH Ủ TRƯỞ NG C Ơ  QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

{Ký, họ tên và đóng dấu)



Bộ, tỉnh:........................................................................................... Mẫ u số 03-ĐK /TSNN
Đơn vị chủ quản:........................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012/TT-BTC
Đơn vị sử dụng tài sản:............................................................  ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã đơn v ị:.................................... ...............................................
Loại hình đơn vị:.........................................................................

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

TẢI SÁN KÝ HIỆU NƯỚC 
SẢN XUẢT

NĂM 
SÁN XƯÁT

NGÀY, 
THÁNG, 

NĂM 
SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ THEO s ỏ  KẺ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG SỪ DỤNG 
(cái, chiếc)

Nguyên giá Giá trị 
còn lai

QLNN
HĐ sự  nghiệp HĐ khác

Nguôn NS Nguồn khác Kinh doanh Không KD
/ 2 3 4 5 6 7 5 9 10 / / 12

1 - T à i sà n  ... ^

2- Tài s à iì ....
3- Tài sản ...

...................- .... :...................— - .... ..................

1 T ổng cỘHg:

.........., ngày..... tháng..... năm ......
XÁC NHẬ N  CỦ A  C Ấ P C Ó  TH Ẩ M  Q U Y ỀN  

{Ký , họ tên và đóng dấu)

.............  ngày..... tháng năm ......
THỦ TRƯỞ NG CƠ  QUAN, T Ổ C H ỨC, ĐƠN VỊ

{Ký, họ tên và đóng dấu)

- Báo cáo kẽ khai lần đầu: □

- Báo cáọ kê khai bổ sung: □

(t r ư ờ n g  h ợ p  k ê  k h a i lầ n  đ ầ u  (x )  v à o  d ò n g  b á o  c á o  k ê  k h a i lầ n  đ ầ u  t r ư ờ n g  h ợ p  k ê  k h a i b ổ  s u n g  (x  v à o  d ò n g  b á o  c á o  k ê  k h a i b ổ  s u n g  )
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Bộ, tỉnh:........................................................................................... Mẫu số 04a-ĐK /TSNN
đơn vị chủ quản:........................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012AT-BTC
đơn  vị sử  dụng tài sản:............................................................  ngày 19/01/2012 cùa Bộ Tài chính)
Mã đơn vị:....................... .............................................................
Loại hình đơn vị:........................................................................

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY Đ ỔI TH ÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TÀI SẢN

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI THÔNG TÍN ĐÊ NGHỊ THAY ĐỒI NGÀY THÁNG THAY ĐỒI LÝ DO THAY Đ ỏ  ỉ

/ 2 3 4 5

1
M ã đ ơn  v ị Ọ H N S

....... Ể...................... .....................  ....... .......................................... ... .
1 Tên đơn vị

3 D ơ n  vị chủ quản

4 DỊa chi

s Thuộc loại (đơn vị tồng hợp/ đơn vị đăng ký)

6 Thuộc khối (Bộ, cơ quan trung ương/Tỉnh, huyện, xã)

7

-

Loại hình đơn vị
+ Cơ quan nhà nước (cơ quan hành chính/cơ quan 

•khác)
+ Đơn vị sụ nghiệp (giáo dục/ y tể/ vãn hóa, thể thao/ 
khoa học công nghệ/ sự nghiệp khác; tự chù tài 
chính/chua lự chư tài chính)

Tổ chức (chính trị/ chính trị - xã hội/ chỉnh trị xã hội 
* nghề nglìiệp/ xã hội/ xã hội - nghề nghiệp)

NGƯỜI LẬP B IỂU .......................... . ngày.....(háng..... năm......
(Ký, họ tên) THỦ TRƯỞNG  CƠ  Q UAN, TỔ  CH Ứ C, ĐƠ N VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)
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HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU SỐ  04a-ĐK/TSNN

Cột số 1 (Chỉ tiêu):  1-à các thông tin cùa đơn vị khi thay đổi phải báo cáo kê khai. Nếu thay đổi chỉ tiêu nào thì ghi vào dòng chỉ tiêu đó. Các chỉ tiêu không thay dồi thì bo trồng
Cột số 2 ( Thông tin đã kê khai): là thông tin cũ của đơn vị, đã kê khai trong CSDL quốc gia về tài sàn nhà nước
Cột số 3  (Thông tin dề nghị thay đổi): là thông tin mới cùa đơn vị, thay đổi so với thông tin củ, cần điều chỉnh trong CSDL
Cột sổ 4 (Ngày tháng thay đoi): là ngày/tháng/nãin thay đổi thông tin
Cột số  5 (Lý do thay đoi): ghi lý do ve việc thay đổi thông tin cùa đơn vị (nêu rõ sô hiệu, ngày tháng năm và trích yêu văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đoi thông tin - nếu 
có)
Dòng số 1 (M ã đơn vị QNHS): là mã đơn vị quan hệ với ngán sách nhà nước đã được Bộ Tài chính (Sở Tài chính) cap cho đơn vị dùng để giao dịch với KLho bạc nhà nước 
Dòng số 2 (Tên đơn vị)  : tên đầy đù cùa đcm vị, không viết tắt 
Dòng số 3 (Đơn vị chủ quản): là đơn vị cấp trên trục tiếp quản lý 
D òng số 4 (Địa chủ):  là địa chi nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc
Dòng số 5 (Thuộc loại): là đơn vị tồng hợp nếu đơn vị có đơn vị trực thuộc cấp dưới; íà đơn vị đăng ký nếu đơn vị không cố đơn vị trực thuộc
Dòng số  6 (Thuộc khối): Bộ, cơ quan trung ưcmg nếu đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương quản lý; Tỉnh/Huyện/Xã nếu đơn vị thuộc địa phương quản lý
Dòng số 7 (Loại hình đơn vị):
i Cơ quan nhà nước: ghi rõ là cơ quan hành chính hay cơ quan khác;
+ Đơn vị sự nghiệp: ghi rõ loại hình cụ thể theo lĩnh vực hoạt động (giáo dục, y tế, vãn hóa, thể th a o ,...)  và tự chủ hay chưa tự chủ tài chính;
t  t ổ  chức: ghi rõ thuộc loại tồ chức chính trị, chính trị - xã hội, ......
Ví dụ : Trung tâm y tế Ọuận Ba Đình- TP Hà Nội, trước đây trực thuộc UBND Quận Ba Đình - chưa tự chủ tài chính, nay trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội - tự chủ tài chính
+ Tại dòng số 3, cột 2 ghi: UBND quận Ba Đình; Tại đòng số 3, cột 3 ghi: Sờ Y tế TP Hà Nội 
+ Tại dòng số 6, cột 2 ghi: thuộc khối Huyện; Tại dòng số 6, cột 3 ghi: thuộc khối Tỉnh
+ Tại dòng số 7, cột 2 ghi: Đơn vị sự nghiệp y tế - Chưa tự chù tài chính; Tại dòng số 7, cột 3 ghì: Đơn vị sụ nghiệp y tế - Tự chù tài chính 

Tại CỘI 5 lý do thay đổi ghi: Thay đổi đom vị quản lý và chế độ tài chính
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Bộ, tỉnh:...........................................................................................  Mẫu số 04b-ĐK /TSNN
đ ơ n  vị chủ quản:.................................... .................................. (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-RTC
đơn vị sử dụng tài sản:............................................................  ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã đơn v ị: ....................................................................................
Loại hình đơn v ị:.........................................................................

BÁO CÁO KÊ KHAI 
TH AY  Đ ỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ TRỤ SỞ LÀM  VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỒI NGÀY THÁNG 
THAY ĐỒI LÝ DO THAY ĐỔI

/ 2 3 4 5

1. v ề  đ ấ t

1 Tên tài sản
2 Đia chỉ khuôn viên đât
3 Tổng diện tích (m2)
4 Giá trị (ngàn đồng)
5 Hiện trạng sử dụng (m2)

+ Làm trụ sở làm việc
+ Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp
+ Cho thuê
+ Làm nhà ở
+ Bỏ trông

6 Thông tin khác
II. v ề  nhà

1 Tên nhà
2 Thuôc khuôn viên đât

3 Tổng diện tích (m2)
4 Sô tâng
5 Nguyên giá (ngàn đồng)

+■ Nguôn ngân sách

6
+ Nguồn khác 

Giá trị còn lại (ngàn đồng)
................................ .................................. .................................................................. ................. .................. .......................................................

7 Ị Hiện trạng sử dụng (m2)
ị V- Làm trụ sò  làm v iệc  ị j

+■ Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp ị Ị
4 Cho thuê f [ Ị

18



■ Làm nhà ừ 
1 Bỏ trống 
t Sử dụng khác 

;s thời gian sứ dụng được đánh giá lại (năm)
9 Thông tin khác__________________________

............., n gày.....  tháng..... năm ......
N G ƯỜ I LẬP BIỂU t h ủ  TRƯ Ở NG  Cơ  Q UAN, T ổ  CHỨC, ĐƠ N   VỊ

(Ký , họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)
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HƯ Ớ NG  DẪ N  LẬP BIỂU  SỐ  04b-ĐK /TSNN

Cội số ỉ (C hỉ tiêu): Là các thông tin về tài sản của đơn vị khi thay đổi phải báo cáo kể khai. Nếu thay đổi chỉ tiêu nào thì ghi vào dòng chỉ tiêu đó. Các chỉ tiêu không thay đổi till bỏ 
tvống
Cột sổ 2 (Thông tin đã hê khai): lả thông tin cũ về tài sàn của đơn vị, đã kê khai trong CSDL quốc gia về tài sàn nhà nước
Cột Vrf J (Thông tin đề  nghị thiiy đầi): là thông tin mới về tài sản của đơn vị, thay đổi so với thông tin cũ, cần điểu chỉnh trong CSDL
Cột sổ 4 (Ngày tháng thay đổi): là ngày/tháng/nãm thay đỗi thông tin
Cột sô  5 (Lý (ỉo íhay đỏi): ghi lý do về việc thay đổi thông tin cùa tải sản, nêu rõ số hiệu, ngày tháng năm và trích yêu vãn bản cùa câp có thầm quyên vê việc thay đối thông tin (nêu 
có). Ví dụ : tãng nguyên giá cúa nhà do cải tạo, nâng cấp; tăng nguyên giá của ô tô do sửa chữa lởn ...
L đ ố i vói tài sản là đất
Dòng số  ỉ  (Tên tài săn): là tên thường gọi của trụ sờ làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cần thay đổi thông tin. Trường hợp đơn vị có từ 2 trụ sở trờ lên, ở những địa chỉ khác nhau 
ill ì glii tên đường phố (hoặc quận, huyện) vào sau tên tàỉ sàn đế phân biệt, ví dụ: Học viện CN Bưu chính viễn thông có 2 cơ sờ hoạt động sự nghiệp, 1 cơ sở ở Quận Thanh Xuân, 1 
cơ sở ở Ouận Cầu Giấy thì ghi tên tài sản là: Học viện CN Bưu chính viễn thông - Thanh Xuân cho cơ sở ở quận Thanh Xuân và Học viện CN Bưu chính viễn thông - cầ u  Giấy cho 
co sò ở quận cầu  Giấy
Dòng số 2 (Địa ch ỉ khuòtx viên đất): ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường (phố), quận (huyện, thị xã), tinh (thảnh phố) của khuôn viên đất. Nếu khuôn viên đất có nhiều số nhà thi kê 
khai địa chỉ chính.
Đòng sổ  3 (Tổng diện tích , đơn vị tính m 2): là tổng diện tích cùa khuôn viên đất xây dựng trụ sở làm vỉệc, cơ  sờ hoạt động sự nghiệp.
Dòng sổ 4 (Giá trị, đơn vị tinh ĩ ngàn đồng): là tổng giá trị cúa khuôn viên đất xây dựng trụ sở iàm vỉệc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Dònẹ sí> 5 (Hiện trạng .sử dutĩg, đơn vị tỉnh m 2): là hiện trạng đang sử dựng của trụ sở làm việc theo từng mục đích
 ̂ Làm trụ sở làm việc: nêu đât được xây dựng làm trụ sở của CO' quan nhà nước, tô chức
 ̂ Làm cơ sờ hoạt động sự nghiệp: nếu đất được xây dựng làm cơ sở hoạt động của đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện,...)

I- Các hos-Ịt động khác: cho thuê, làm nhà ở, bỏ trống hoặc sự dụng khác (nếu có)
Dòng sổ 6 (Thông tin hỉìảc): ghi những thông tin thay đổi khác ngoài các thông tin trên 
11. Loai tài sản là nhà
D òng .số ỉ  (Tên nhà); là tên thường gọi cùa nhà cần thay đồi thỗng tin, ví dụ: Nhà làm việc A, Nhà sổ 1,...
Dòng số  2 (Tỉm ộc khuôn viên đất):gh i tên và địa chỉ khuôn viên đất xây dụng nhà
D òng sổ  3 (Tong diện tích , đựtĩ vị tính m 2): là tổng diện tích sàn (có phủ bi) của từng ngôi nhà
Dòng so 4 (Số tàng): là số tầng của nhà làm việc
D òng số  5 (Nguyên giá, đơn vị tính: ngàn đồng): là tổng nguyên giá nhà; chia cụ thể nguồn vốn hình thảnh tài sản do ngân sách nhà nước cấp hay naưồn khác 
Dòtig số 6 (Giá trị còn lại, đơn vị tính; ngàn đồng); là giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sàn, tính đến thời điểm kê khai đãng ký 
D òng số  7 (Hiện trạng sir dụng, đơn vị tinh m 2): lả hiện trạng đang sử dụng cùa nhà làm việc theo tùns mục đích: 
t- Làm Mụ sờ làm việc: nếu tài sản là nhà được bố trí làm trụ sỏ' của cơ quan nhà nước, tổ chức 
I Làm cơ sỏ' hoạt động sự nghiệp nểu tài sản là nhà được bố trí làm cơ sở hoạt động cùa đơn vị sự nghiệp 

4 Các hoạt động khác: cho thuê, làm nhà ở, bỏ trống hoặc sự dụng khác (nếu có)
Dòng  Ví? 8 (Thời ỊỊÌaiỉ sử  dụng đteợc đảnh giử ỉại - theo năm): khi tài sản có sự biển động về Nguyên giá thi phải xác định lại thời gian sử dụng còn lại cua tài sán theo quy định tại
quyết định số 32/2008/ỌĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính
Dòng sổ 9 (Thông íìit khúc): ahi nhũng thôns tin thay đổi khác ngoài các tlìông tin trên
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Bộ, tỉnli:...........................................................................................  Mẫu số 04c-ĐK/TSNN
Đơn vị chủ quản :........................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2 0 12/TT-BTC
Đơn vị sử dụng tài sản :............................................................  ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã đơn v ị:.....................................................................................
Loại hình đơn vị:.........................................................................

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY Đ ỔI THỐNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ

STT CHỈ TIÊU THÕNG TIN ĐÃ KẺ KHAI THÕNG TIN ĐÊ NGHI THAY ĐỔI NGÀY THÁNG THAY ĐỒI LÝ DO THAY ĐỒ5

/ 2 3 4 5
1 Biển kiểm soát

'■> Loại xe (xe phục vụ chức danh/ Xe phục VỊ) 
chung/ Xe chuyên dùng)

i Nguyên giá (ngàn đồng)
+ Nguồn ngân sách

4

+ N guồn khảc 

G iá  trị c ò n  lại (n g à n  đ ồ n g )

........... - .....-................. —...... .................. ........ —......................... ............................—................ —............. ................................................................................................... ■ ...... -.. -..........-............ ..................

S Số chỗ ngồi, tài trong

6 Hiện trạng sử dụng:

+ Quản lý nhà nước
+ Hoạt động sự nghiệp (Kinh doanh/ Không 

kinh doanh)
7 Thòi gian sử dụng được đánh giá lại (năm)

8 Thông tin Kliảc

s „ ........., ngày..tháng.n ăm ........
NGƯỜ I LẬP BIÉU THỦ TRƯỞ NG c ơ  QUAN, TỎ CH ÚC, ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên) (/vý, họ tên và đóng dấu)
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HƯỚNG DẦN LẬP BIỂU S Ố 04c-ĐK/TSNN

Cột sổ ỉ  (Chỉ tiêu): Là các thông tin về tài sản của đơn vị khi thav đối phái báo cáo kê khai. Nếu thay dồi chỉ liêu nào thì ghi vào dòng chỉ ticu dó. C ar  
chỉ tiêu không thay đổi thì bỏ trống
Cột sổ 2 (Thông tin đã kê khai): là thông tin cũ về tài sản của đơn vị, đã kê khai trong CSDL quôc gia vê tài sản nhà nước
Cột số 3 (Thông tin để nghị thay đổi): là thông tin mới vê lài sản cùa đơn vị, thay đối so với thông tin cũ, cân điêu chỉnh trong CSDL
CỘI số 4 (Ngày tháng thay đỏi): là ngày/tháng/năm thay đối thông tin
Cội sắ 5 (Lý do thay đổi): ghi lý đo về việc thay đổi thông tin của tài sản, nêu rồ sô hiệu, ngày thảng năm và trích yêu văn bản của câp có thâm quyên
về việc thay đổi thông tin (nếu có), Ví dụ: tăng nguyên giá của ô tô đo sửa chữa lớn,...
Dòng số ỉ  (Biển kiểm soát), ghi đầy đủ Biển kiểm soát của ô tô, ví dụ: 30A - 6714; 80B -014.68,...
Dòng sổ 2 (Loạixe): ghi cụ thể loại xe lả xe ô tô phục vụ chức đanh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng
Dòng số 3 ỢVguyên giả, đơn vị tính: ngàn đồng): là nguyên giá ghi sô kê toán của tài sản, chia cụ thê nguôn vôn hình thành tài sản đo ngân sách nhà 
nước hay nguồn khác
D òng số 4 (Giả trị còn lại, đơn vị tính : ngàn đồng): là giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản, tính đến thời điểm kê khai đăng ký
Dòng số  5 (Số chỗ ngồi, tải trọng): ghi cụ thể số chỗ ngồi của xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc tải trọng của xe ô tô
chuyên đùng (nếu có)
Dòng sổ ố (Hiện trạng sỉr dụng): là hiện trạng đang sử đụng của tài sản theo từng mục đích:
+ Quản lý nhà nước: nêu tài sàn của cơ quan nhà nước, tô chức
+ Hoạt động sự nghiệp kinh doanh: nếu tài sản được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên két của đom v ị sự

nghiệp; hoạt động sự nghiệp không kinh doanh: nếu tài sản được sử dụng cho các hoạt động cung câp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp
Dòng số 7 (Thời gian sử  dụng được đánh giả lại - theo năm): khi tài sản có sự biến động về Nguyên giá (tăng đo sửa chữa lớn, giảm do đánh giá 
lại,...) thì phải xác định lại thời gian sử đụng còn lại của tài sản theo quy định tại Quyêt định sô 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính 
Dòng số 8 (Thông tin khác): ghi những thông tin thay đổi khác ngoài các thông tin trên
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Bộ, tỉnh:............................
Đơn vị chủ quản:..........
Đơn vị sử dụng tài sản
M ã đ ơn v ị:......................
Loại hình đơn vị:..........

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY Đ ỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN KHÁC CÓ NGUYÊN GIẢ TỪ  500 TRIỆU ĐÒNG TRỞ LÊN

Mẫ u số 04d-ĐK /TSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012/TT-BTC

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KỂ KHAI THÔNG TÍN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGÀY THÁNG THAY ĐỐI LÝ DO THAY ĐỦI

/ 2 3 4 j
1 Tên tài sản

'Ị

......3 ......

Loại tài sản (Máy móc trang thiết bị tin học, diện 
tử; y tế; giáo dục - đào tạo; thể dục - thề thao; thí 
nghiệm, nghiên cứu khoa học; phương tiện vận 
tải đường thủy; tài sản vô hình; công trình vật 
kiến trúc; tài sán khác)
Nguyên giá (ngàn đồng)

+ Nguôn ngân sách

.....4 .....
+ Nậuôn khác 

Giá trị còn lại (ngàn đồng)
-...........................................-.....

5 Thông sô kỹ thuật
6 Hiện trạng sử dụng:

+ Quàn lý nhà nước
+ Hoạt động sự nghiệp (Kinh doanh/ Không 

kinh doanh)
7 Thời gian sứ dụng được đánh giá lại (năm)
8 Thông tin khác

.............. ngày.....tháng..... năm ........
NGƯỜI LẶP BIẺU t h ủ  t r ư ở n g  c ơ  q u a n , t ò  c h ú c , đ ơ n  vị

(Kỷ. họ tên) (Ký' Piọ tên và đóng dâu)
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HƯỚNG DẨN LẬP BIỂU SỐ 04d-ĐK/TSNN

Cột số ỉ  (C h ỉ tiêu): Là các thông tin về tài sản của đơn vị khi thay đồi phải báo cáo kê khai. Nếu thay đổi chi tiêu nào thì ghi vào đòng chỉ tiêu dó. C ác  
chi tiêu không thay đổi thì bỏ trống
Cột số 2 (Thông tin dã kê khai): là thông tin cũ về tải sản của đơn vị, đã kê khai trong CSDL quôc gia vê tài sản nhà nước
CỘI số 3 (Thông tỉìỉ đề nghị thay đổi): là thông tin mới về tài sản của đan vị, thay đối so với thông tin cũ, cân điêu chỉnh trong CSDL
Cột so 4 (Ngày tháng thay đồi): là ngày/tháng/năm thay đổi thông tin
Cột số 5 (Lý do thay đỏi): ghi lý do về việc thay đổi thông tin của tài sản, nêu rõ sô hiệu, ngày tháng năm và trích yếu văn bản của câp có thâm q u y ên  
về việc thay đổi thông tin, nếu có. Ví dụ: tăng nguyên giá của máy siêu âm do sửa chữa lớn, giảm nguyên giá do đánh giá lại của máy chủ...
Đòng số ỉ  (Tên tài sản), ghi đầy đủ tên thường gọi của tài sản, ví dụ: Máy chụp X-Quang; Máy nội soi ô bụng ,....
Đòng số 2 (Loại tàỉ sản): ghi cụ thể loại tài sản chi tiết (Máy móc, trang thiết bị tin học, điện từ; y tế; giáo dục - đào tạo; thể dục - thê thao; thí ngh iệm , 
nghiên cứu khoa học; phương tiện vận tải đường thủy; tài sản vô hình; công trình vật kiên trúc; tài sản khác)
Dòng só 3 (Nguyên giá , đơn vị tín: ngàn đồng): là nguyên giá ghi sổ kế toán của tài sản, chia cụ thê nguôn vôn hình thành tài sản do ngân sách n h à
nước cấp hay nguồn khác
Dòỉtg so 4 (Giá trị còn lạỉ, đơn vị tỉnh: ngàn đồng): là giá trị còn lại trên sả kế toán của tài sản. tính đến thời điểm kê khai đăng ký 
Dòng số 5 (Thông số kỹ thuật): ghi cụ thể thông số kỹ thuật của tài sản cân thay đối (nêu có).
Dòng sổ 6 (Hiện trạng sử  dụng): là hiện trạng đang sử dụng của tài sản theo từng mục đích:
+- Quản lý nhà nước: nếu tài sản của cơ quan nhà nước, tổ chức
+ Hoạt động sự nghiệp kinh doanh: nếu tài sản được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết cùa đơn vị sự
nghiệp; hoạt động sự nghiệp không kinh doanh: nếu tài sản được sử dụng cho các hoạt động cung cãp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp 
Dòng số  7 (Thời gian sử  (lụng được đảnh giá lại - theo năm): khi tài sản có sự biến động vê Nguyên giá (tăng do sửa chữa lớn, giảm do đánh g iá  
lại,...) thi phải xác định lại thời gian sử dụng còn lại của tài sản theo quy định tại Quyêt định sô 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính 
Đòng số 8 (Thông tin khác): ghi những thông tin thay đổi khác ngoài các thông tin trên
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Bộ, tỉnh:........................................................................................... M ẫ u số 04đ-ĐK /TSNN
Đơn vị ch ủ q uản:........................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC
Đơn vị sử dụng tài sản:............................................................  ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã đơn v ị:.....................................................................................
Loại hình đơn vị:.........................................................................

BÁO CÁO KÊ KHAI 
XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

STT MẢ TÀI SẢN TỀN TÀỈ SẢN NGÀY THÁNG THAY ĐỎI L.Ý DO THAY ĐỎI

ì 2 3 4

1 Ví dụ: Đất trụ sở Phòng Tài chính Ke hoạch quận Ba Đình

2 Ví dụ: N hà làm việc A

5 Ví dụ: Ô tô Biển kiểm soát 30A- 9999
4 Ví d ụ : Máy nội soi

_ .............. ngày..... tháng....  năm ......
NGƯỜI LẬP BIẺU t h ủ  t r ư ở n g  c ơ  q u a n , t ỏ  c h ứ c , đ ơ n  v ị

(Kỷ, họ tên) họ ịQYi và đóng dấu)
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HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU SỐ  04đ-ĐK/TSNN

Cột số ỉ  (M à tài sàn): là ký hiệu, mã số của tài sản. đã đăng kỷ trong CSDL quốc gia về tài san nhà nước 
Cột sỏ 2 (Tên tài sản): là tên thường gọi của tài sản cân xóa thông tin, ví dụ: Nhà A, Xe truyên trình lưu động,...
Cột số 3 (Ngày tháng thay đồi): là ngày/tháng/năm xóa thông tin
Côt sổ 4 (Lỷ (ỉo thay đổi): ghi lý do về việc xóa thông tin về tài sản cùa đơn vị (do bị điều chuyến, phá dỡ, bán. thanh lý, bị thu hồi, tiêu hủ>\..\'à M 
hiộu, ngày tháng nàin và tách yẽu văn bản của câp có thâm quyên vê việc thay đối thông tin).
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Bộ, tỉnh:...........................................................................................  M ẫu số 01-DM /ĐVSN
Đơn vị chủ q uản :........................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 0 9 /2 0 12/TT-BTC
Đơn vị sử dụng tài sản:............................................................  ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã đơn vị:.....................................................................................
Loại hình đơn vị:.........................................................................

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

Tẽn đơn vị đirọ'c giao tải sản:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bịa ch ỉ:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ị~ v ề  đất:
a- D iện tích khuôn v iên  đất:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ...........  ..................m 2.
b- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở lồm v iệc....................................................................................................................................................................................................................... ;Làm cơ sở HĐ sự nghiệp.......... ;Làm nhà ở ............;Cho thuê............... ;BỎ trổng............... ;Bị lẩn chiếm ........;Sứ dụrig vào mục đích khác............. m2.
c- Giá trị tlieo sổ ke toán:.............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................ngàn đồng.
Ỉl-Vềnlià:

1'ÀI SẢN CÁP
HANG

NĂM
XẢY

DỰNG

NGÀY,
THÁNG,

NẢM
ĐSỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO s ỏ  KẺ TOÁN 
(ngàn đồng)

SỒ
TÁNG

DT
XẨY

DỰNG
(m2)

TỔNG DT 
SÀN XÂY 

DỰNG 
(m2)

HIỆN TRẠNG s ử  DỤNG 
(m2)

Nguyên giá Giá trị 
còn tại

Trụ sở  
làm việc

C ơ sở 
HĐSN

Sử dụng khác
Nguồn

NS
Nguồn

khác Làm nhà ớ Cho tliuè Bỏ trống BỊ lấn chiếm Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l ì 12 13 14 15 16 /7

] -  N h à  ...

2- N h à  ...

Tổng cộng:

IM~ Ciíc hồ SO', giấy tò’ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất; (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

............., ngày..... tháng..... n ô m ........
THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN, TỎ CHÚC, ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tê rì và đóng dấu)

( .ìhi chú: Chỉ Ịập Danh mục này sau khi được cáp có thâm quyên phê duyệt phương cm sắp xếp lại, xử ỉv nhà, âổi thuộc sở hint nhò nước va qavếl định 
Í̂ UỈO lài san cho đơn vị.
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M ẫ u số 02-DM /ĐVSN
(Ban hành kèm theo Thông tư sỏ 09 /2012/TT - BTC

ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)

DANH M ỤC XE Ô TÔ GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ  NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tên đơn vị đưọc giao tài sản: 
Địa ch ỉ:............................................

TẢI SẢN NHÃN
HIỆU

BIỂN
KIẾM
SOÁT

SỎ CHÓ 
NGỎ I/TẢ1 
TRỌNG

NƯỚC
SÀN

XUẤT

NẢM
SẢN

XƯẮT

NGÀY, 
THÁNG, 
NẢM SỪ 

DỰNG

CỔNG XƯẢT XE HIỆN TRẠNG S ử  DỤNG 
(chiéc)

GIÁ TRỊ TẢI 
SÀN GIAO 

CHO FXJN VỊ 
(ngán dồng)

Nguyên giá Giá tri 
còn lai

HĐ sự nghiệp HĐ
khácNguôn NS Nguồn khác Kinh doanh Không KD

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 Ỉ3 14
1- X e  ...

2- X e  ...............................
.................. -

T ông cộng:

.............. ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞ NG C ơ  QUAN Q U Y ẾT ĐỊNH GIAO TSNN

(Kỷ, họ tên và đỏng dấu)

Bộ, tỉnh:.............................
Đơn vị chủ quản:...........
Đơn vị sử  dụng tài sản:
Mã đ ơn v ị:........................
Loại hình đơn vị:...........



Bộ, tính:..........................................................................................  Mẫ u số 03-DM /ĐVSN
Đ ơn vị chủ q u ả n :...........................................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số 0 9 /2 0 12/TT-BTC
Đơn vị sử dụng tài sản:............................................................ ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)
Mã đơn vị:....................... .............................................................
Loại hình đơn  vị:........................................................................

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

Tên đơn vị đ ược giao tài sản:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

T Ả !SÁ N KÝ HIỆU NƯỚC 
SẢN XUẤT

NĂM  
SẢN XU ÁT

NGÀY, 
THÁNÓ, 

NĂM 
S ử  DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SÓ Kẻ TOÁN 
(ngàn đồng)

HIỆN TRẠNG S ứ  DUNG 
(cái, chiếc)

GIA TRỊ 
TÀI SÁN 

GIAO CHO 
DON VỊ 

(.níịàn đồng)

N guyên ghi G iá tri 
còn lại

HĐ sự nghiệp HĐ
khácNguồn NS Nguồn khác Kinh doanh Khỏng KD

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 in / / 12

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

T ổn g  cộng:

.... ......... ngày..... tháng..... năm ......
TH Ủ TRƯ Ở NG  C ơ  QUAN QUYÉT ĐỊNH GIAO TSNN

{Kỷ, họ tên và đóng dấu)
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