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

Số: 166/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 

và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

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

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 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 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 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;

Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà 
nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước như sau:

Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn xử lý một số loại tài sản đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định xác 
lập quyền sở hữu của nhà nước (sau đây gọi chung là tài sản), bao gôm:

a) Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự;



b) Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước là vật chứng vụ án, một phần hoặc 
toàn bộ tài sán thuộc sở hữu của người bị kết án theo quy định của pháp luật về 
tố tụng hình sự và hình sự;

c) Tài sản là bất động sản không xác định được chủ sở hữu được xác lập 
quyền sở hữu của nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ 
sở hữu không nhận lại được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định 
của pháp luật vê dân sự;

đ) Tài sán không có người nhận thừa kế được xác lập quyền sở hữu của 
nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự;

e) Tài sản do tô chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyên giao quyền sở 
hữu cho nhà nước Việt Nam dưới hình thức hiến, tặng cho, đóng góp, viện trợ, 
tài trợ và các hình thức chuyển giao khác;

g) Tài sản là quà tặng được giao nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định 
của Chính phủ hoặc của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các loại tài sản không thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông
tư này, gồm:

a) Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

b) Tài sản của các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

c) Tài sản tồn đọng trong kho ngoại quan;

d) Tài sản tồn đọng tại cảng biển Việt Nam;

đ) Tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý tài sản

1. Việc xử lý tài sản theo quy định tại Thông tư này được áp dụng từ thời 
điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước 
hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với tài sản đó.

2. Việc tiếp nhận, bảo quản tài sản, lập phương án xử lý tài sán, phê duyệt 
phương án xử lý tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy 
định của pháp luật.

3. Việc xử lý tài sản được thực hiện theo đúng phương án xử lý tài sản đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công khai, minh 
bạch, đúng trình tự quy định.
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Phần II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiếp nhận, bảo quản tài sản và hồ sơ có liên quan

1. Tiếp nhận, bảo quản tài sản.

Cơ quan nhà nước quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định 
xác lập quyền sở hữu của nhà nước quyết định việc giao cho các cơ quan, đơn 
vị thực hiện tiếp nhận, bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý, cụ thể:

a) Giao cho cơ quan nhà nước có chức năng về quản lý văn hoá đối với 
tài sản là di tích lịch sử - văn hoá, bảo vật quốc gia, di vật hoặc cổ vật là hiện 
vật độc bản hoặc có giá trị đặc biệt về văn hoá, khoa học, lịch sử theo quy định 
của pháp luật về di sản văn hoá.

b) Giao cho cơ quan an ninh, quốc phòng đối với tài sản là vũ khí, chất 
nô, chất phóng xạ, phương tiện kỹ thuật đặc chủng và các tài sản khác liên quan 
đến an ninh, quốc phòng.

c) Giao cho Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (tài sản do cơ quan cấp Trung 
ương và cấp tỉnh quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định xác lập 
quyền sở hữu của nhà nước) hoặc Kho bạc nhà nước cấp huyện (tài sản do cơ 
quan cấp huyện quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định xác lập 
quyền sở hữu của nhà nước) đối với tài sản là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng 
chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.

d) Giao cho cơ quan kiểm lâm đối với các tài sản là lâm sản. Trong 
trường hợp lâm sản là động vật rừng bị thương, ốm, yếu cần cứu hộ thì chuyển 
cho Trung tâm cứu hộ động vật nơi gần nhất trước khi giao cho cơ quan kiểm 
lâm.

đ) Giao cho cơ quan tài chính cùng cấp đối với vật chứng, tài sản tạm giữ 
mà bản án, tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước. Riêng đối với tài sản tịch thu sung 
quỹ nhà nước do cơ quan thi hành án cấp quân khu thi hành thì giao cho Sở Tài 
chính nơi cơ quan thi hành án quân khu đóng trụ sở.

e) Giao cho cơ quan nhà nước có chức năng về quản lý y tế đối với tài sản 
là thuốc chữa bệnh, trang thiết bị phục vụ chữa bệnh.

g) Cơ quan của người ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc 
quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước tiếp nhận, bảo quản đối với các 
tài sản không thuộc phạm vi quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.

2. Trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản 
không có điều kiện bảo quản tài sản thì được uỷ quyền cho cơ quan, tổ chức



khác có đủ điều kiện cơ sở vật chất, kho tàng để bào quản và phải trả các chi phí 
có liên quan phát sinh, trừ một số trường hợp được quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 6 Thông tư này. Việc uỷ quyên bảo quản tài sản phải được lập hợp đông 
theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến tài sản.

a) Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ có liên 
quan (sau đây gọi chung là hồ sơ) đối với tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt 
phương án xử lý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng B ộ  tà i chính theo quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

b) Cơ quan quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước tiếp nhận hô 
sơ đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên được tìm thấy mà không có hoặc không 
xác định được chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 
này thì tiếp nhận hồ sơ đối với tài sản đó.

c) Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đối với tài sản thuộc thấm quyền phê 
duyệt phương án xử lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) theo quy định tại 
điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

d) Cơ quan tài chính cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với tài sản thuộc thâm 
quyền phê duvệt phương án xử lý của Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nhưng 
được phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy 
định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này có trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với cơ quan ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc 
quyết định xác lặp quyền sở hữu của nhà nước, cơ quan tiếp nhận, bảo quản tài 
sản quy định tại khoản 1 Điều này và các đơn vị có liên quan lập danh mục tài 
sản, số lượng hoặc khối lượng theo từng loại tài sản; giám định tài sản (nếu 
cần); lập phương án xử lý tài sản theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

5. Việc tiếp nhận, bảo quản tài sản và hồ sơ có liên quan được lập thành 
biên bản có xác nhận của bên giao, bên nhận và bên chứng kiến (nếu cần). Nội 
dụng chủ yếu của biên bản gồm có: thời gian, địa điểm bàn giao, tiếp nhận; 
thành phần tham gia bàn giao, tiếp nhận; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng 
của tài sản tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận; danh mục hồ sơ kèm theo (nếu có) 
và các nội dung khác có liên quan.

Điều 4. Phương án xử lý tài sản

I. Các cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ tài sản lập phương án xử iý tài 
san thông qua các hình thức sau đây:
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a) Chuyên giao cho cơ quan, đơn vị có chức năng của Nhà nước thực hiện 
lưu giữ, quản lý đối với tài sản là vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, phương tiện kỹ 
thuật đặc chủng, tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia; di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia và các tài sản khác không được phép lưu hành.

b) Chuyên giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để quản 
lý, sử dụng đối với tài sản là bất động sản, máy móc, phương tiện vận tải, trang 
thiết bị làm việc, trang thiết bị thí nghiệm theo tiêu chuẩn, định mức do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quy định.

c) Chuyển giao cho Kho bạc nhà nước đối với tài sản là tiền Việt Nam, 
ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.

d) Xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với 
tài sản là lâm sản.

đ) Chuyên giao cho cơ quan nhà nước có chức năng về quản lý y tế đối 
với tài sản là thuốc chữa bệnh, trang thiết bị phục vụ chữa bệnh.

e) Tiêu huỷ đối với tài sản không còn khả năng sử dụng hoặc tài sản 
thuộc danh mục cấm sản xuất, kinh doanh và lưu thông theo quy định của pháp 
luật như văn hoá phẩm độc hại, hàng giả không có giá trị sử dụng, vật phẩm gây 
hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và các tài sản khác buộc phải 
tiêu hủy.

g) Bán theo quy định của pháp luật đối với các tài sản không thuộc quy 
định tại các điếm a, b, c, d, đ và e khoản này.

2. Cơ quan lập phương án xử lý tài sản có trách nhiệm trình cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định tại khoản 3 Điều này 
tối đa không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc tiếp nhận hồ 
sơ tài sản.

3. Thâm quyên phê duyệt phương án xử lý tài sản quy định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là di 
tích lịch sử - văn hoá, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp luật, pháp 
lệnh có quy định khác.

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở 
trung ương quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định xác lập 
quyền sở hữu của nhà nước.

c) Cơ quan quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước đôi với tài sản 
bị đánh rơi, bỏ quên được tìm thấy phê duyệt phương án xử lý tài sản sau khi có



ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định tại điểm c khoản 
2 Điều 17 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của 
Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đôi 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.

d) Chú tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp thẩm 
quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với các tài sản không thuộc quy 
định tại các điểm a, b và c khoản này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện phương án xử lý tài sản đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt

1. Đối với tài sản chuyển giao cho cơ quan nhà nước có chức năng thực 
hiện lưu giữ, quản lý:

a) Chuyển giao cho cơ quan văn hoá đối với tài sản là di tích lịch sừ - văn 
hoá, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật là hiện vật độc bản hoặc có giá trị đặc biệt vê 
khoa học, văn hoá, lịch sử theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

b) Chuyến giao cho cơ quan quân đội, cơ quan an ninh đối với tài sản là 
vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, phương tiện kỹ thuật đặc chủng và các tài sản 
khác liên quan đến an ninh, quốc phòng.

2. Đối với tài sản chuyển giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập để quản lý, sử dụng:

a) Cơ quan tiếp nhận, bảo quản tài sản chủ trì, phối hợp với cơ quan có 
liên quan và cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được nhận tài sản 
thực hiện chuyên giao các tài sản nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

b) Giá trị tài sản chuyển giao được xác định theo quy định tại Thông tư số 
43 TC/QLCS ngày 31 tháng 7 năm 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 tế 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và Thông tư số 122/2007/TT-BTC 
ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 43 TC/QLCS.

c) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nhận tài sản chuyển giao 
có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy 
định cua pháp luật.

3. Đối với tài sản chuyển giao cho Kho bạc nhà nước:

a) Kho bạc nhà nước các cấp tiếp nhận tài sản nêu tại điếm c khoản 1 
Điều 4 Thông tư này.
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b) Trường hợp cần thiết, cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan 
có liên quan thực hiện giám định tài sản, xác định di vật, cổ vật, bảo vật quốc 
gia (nếu có) để xử lý theo quy định.

c) Đối với tài sản là tiền Việt Nam, Kho bạc nhà nước thực hiện hạch 
toán nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước. Đối với tài sản là ngoại tệ, Kho bạc nhà nước thực hiện ghi thu quỹ 
ngoại tệ tập trung (theo nguyên tệ); đồng thời quy đổi ra tiền Việt Nam để 
nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
Đối với tài sản là chứng chỉ cố giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý không 
thuộc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thì xử lý bán, nộp tiền vào ngân sách 
nhà nước theo quy định tại khoản 8 Điều này.

4. Chuyển giao cho cơ quan kiểm lâm đối với tài sản là lâm sản để xử lý 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Chuyển giao cho cơ quan y tế đối với tài sản là thuốc chữa bệnh, trang 
thiết bị phục vụ chữa bệnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Việc chuyển giao tài sản quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này 
được lập thành biên bản. Nội dung chủ yếu của biên bản gồm có: căn cứ thực 
hiện chuyến giao; thời gian, địa điểm chuyến giao; thành phần tham gia chuyển 
giao; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của tài sản tại thời điểm chuyển giao; 
danh mục hồ sơ kèm theo (nếu có) và các nội dung khác có liên quan.

7. Đối với tài sản tiêu huỷ:

a) Cơ quan tiếp nhận, bảo quản tài sản chủ trì, phối hợp với cơ quan tài 
chính cùng cấp và các cơ quan có chức năng thực hiện tiêu huỷ các tài sản nêu 
tại điểm e khoản 1 Điều 4 Thông tư này theo quy định của pháp luật.

b) Việc tiêu huỷ tài sản phải được lập biên bản. Nội dung chủ yếu của biên 
bản gồm có: căn cứ và lý do thực hiện tiêu huỷ; thời gian, địa điểm tiêu huỷ; thành 
phần tham gia tiêu huỷ; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của tài sản tại thời 
điểm tiêu huỷ; hình thức tiêu huỷ và các nội dung khác có liên quan.

8. Đối với tài sản bán:

a) Việc bán tài sản quy định tại điếm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này 
được thực hiện bằng phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật 
vê quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, trừ các trưòng hợp được bán chỉ định quy 
định tại các điểm b, c và d khoản này.

b) Trường hợp giá trị tài sản theo đánh giá lại dưới 50 triệu đồng /01 đơn 
vi tài sản thì đươc bán chỉ định.



c) Trường hợp tài sản là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng (hàng tươi 
sông, dê bị ôi thiu, khó bảo quản, hàng thực phẩm đã qua chế biến nhưng hạn 
sứ dụng còn dưới 30 ngày, động vật rừng hoang dã đã chết nhưng không thuộc 
đối tượng phải tiêu huỷ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng...) thì cơ quan quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc quyết định xác 
lập quyền sở hữu của nhà nước phải tiên hành lập biên bản và phôi hợp với cơ 
quan tài chính cùng cấp tổ chức bán ngay theo hình thức bán trực tiếp (không 
thông qua đấu giá).

d) Trường hợp tài sản là vật tư, hàng hóa cấm nhập khẩu buộc phải tái 
xuất thì thực hiện bán đấu giá cho các tổ chức kinh tế có chức năng để tái xuất 
theo quy định của pháp luật. Trường hợp chỉ có một tô chức kinh tế có chức 
năng tái xuất đối với vật tư, hàng hoá đó thì thực hiện bán chỉ định.

đ) Việc xác định giá bán và tồ chức bán tài sản thực hiện theo quy định 
hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

e) Đối với các tài sản yêu cầu có điều kiện đối với tô chức, cá nhân mua 
tài sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

g) Việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 
được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Phần III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 6. Các khoản chi phí

l . Các khoán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản bao gồm:

a) Chi phí vận chuyến, bảo quản; chi phí kiêm nghiệm, giám định, định giá 
tài sản tạm giữ; chi bồi thường tổn thất do nguyên nhân khách quan (nếu có) tới 
thời điểm có quyết định phê duyệt phương án xử lý của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. Trường hợp cơ quan tiếp nhận, bảo quản tài sản đã được Nhà nước 
bố trí kho bãi, phương tiện vận tải, kinh phí thường xuyên thì không được thanh 
toán các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bảo quản những tài sản đó.

b) Chi phí giao, nhận, bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản tài sản từ thời điểm 
có quyết định phê duyệt phương án xử lý của cơ quan có thẩm quyền đến khi 
hoàn thành việc xử lý.

c) Các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý bán tài sản: chi phí định giá 
khởi điểm; chi thuê giám định, thuê sửa chữa tài sản để bán nếu tài sản phải sửa 
chữa mới bán được; chi khắc phục tổn thất về tài sản do nguyên nhân khách 
quan; phí bán đấu giá trả cho tô chức có chức năng bán đấu giá tài sản, chi phí



bán đấu giá do Hội đồng bán đấu giá thực hiện (đối với trường hợp bán đấu giá 
thông qua Hội đồng bán đấu giá tài sản).

Hội đồng bán đấu giá tài sản được cơ quan tài chính tạm ứng trước kinh phí 
tối đa không quá 5% trên giá trị (theo giá khởi điểm) của tài sản bán đấu giá để có 
nguôn chi cho công tác bán đấu giá tài sản. Kết thúc bán đấu giá, Hội đồng bán đấu 
giá phải thanh quyết toán số tiền tạm ứng theo quy định hiện hành.

d) Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) 
đối với trường hợp hàng thuộc diện tạm nhập, tái xuất nhưng nay cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép nhập khẩu chính thức.

đ) Phí, lệ phí (nếu có).

e) Chi phí cho việc chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã trước khi xử lý 
theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g) Chi phí thực hiện tiêu huỷ tài sản.

h) Các khoản chi khác có liên quan.

2. Đối với các khoản chi phí đã có quy định cụ thể về mức chi thì thực 
hiện theo quy định này. Đối với các khoản chi phí chưa có quy định cụ thể về 
mức chi thì Thủ trưởng cơ quan thực hiện xử lý tài sản quyết định trên cơ sở 
thực tế phát sinh và khả năng kinh phí thực hiện xử lý tài sản và chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình.

3. Đối với các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh trong quá trình xử lý 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4 tháng 7 năm 
2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

4. Trường hợp cơ quan Trung ương hoặc cơ quan cấp tỉnh phê duyệt 
phương án xử lý tài sản thì cơ quan tài chính cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, 
phê duyệt các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định tại Thông tư này. 
Trường hợp cơ quan cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản thì cơ quan tài 
chính cấp huyện xem xét, phê duyệt các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy 
định tại Thông tư này.

Điều 7. Nguồn kinh phí

1. Đối với tài sản được xử lý bán thì nguồn kinh phí để chi theo quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này được sử dụng từ số tiền thu được do bán tài sản 
đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp số tiền thu 
được do bán tài sản không đủ để thanh toán các khoản chi phí mà tài khoản tạm



giữ theo dõi riêng đối với cơ quan, đơn vị xử lý tài sản còn số dư thì được sử 
dụng để hỗ trợ thanh toán các khoản chi phí, nếu thiếu thì đề nghị hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Đối với tài sản được xử lý theo hình thức khác (chuyển giao, tiêu huỷ) 
thì nguồn kinh phí để chi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này được
bố trí như sau:

a) Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm 
của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý tài sản đê bảo đảm 
kinh phí thực hiện việc xử lý tài sản.

Trường hợp việc xử lý tài sản do hội đồng liên ngành thực hiện thì các cơ 
quan, đơn vị tham gia hội đồng liên ngành sử dụng dự toán chi thường xuyên 
hàng năm đã được bố trí của cơ quan, đơn vị đó để........ thực hiện nhiệm vụ được
phân công.

b) Đối với các tài sản chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị đe lưu giừ, 
quản lý hoặc chuyến giao cho các cơ quan, đơn vị đế quản lý, sử dụng thì các 
chi phí phát sinh trước khi có quyết định phê duyệt phương án xử lý của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 
này; các chi phí phát sinh từ khi có quyết định phê duyệt phương án xử lý của 
cơ quan nhà nước có thâm quyền đến khi hoàn thành việc bàn giao do cơ quan, 
đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả.

Điều 8. Quản lý số tiền thu được từ việc bán tài sản

1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản được nộp vào tài khoản
tạm giữ tại Kho bạc nhà nước và do cơ quan tài chính làm chủ tài khoản, số tiền 
thu được từ bán tài sản do cơ quan Trung ương và cơ quan cấp tỉnh phê duyệt 
phương án xử lý tài sản thì nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính cấp 
tỉnh mở tại Kho bạc nhà nước; số tiền thu được từ bán tài sản do cơ quan cấp 
huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản thì nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ
quan tài chính cấp huyện mở tại Kho bạc nhà nước.

2. Số tiền thu được từ việc bán tài sản sau khi thanh toán các khoản chi 
phí có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này được nộp vào 
ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
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2. Bãi bỏ Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản ỉý và xử lý tài sản 
khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở 
hữu Nhà nước, Quyết định số 29/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2000 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản 
được xác lập quyền sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 
1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan nhà nước khác ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp hướng dẫn, kiểm 
tra việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu 
của nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan nhà nước khác ở trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo 
kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 hàng năm theo mẫu 
ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp, giải quyết J.ỹ

Nơi nhận
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Vàn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phù;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

Cơ quan TW cùa các hội, đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban chi đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng;
- UBND các t ỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

Nguyễn Hữu Chí
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Ban hành kèm theo Thông tư s ố ......./2009/TT-BTC
ngày:.... /,.../2009 cùa Bộ Tài chinh

Đơn vị báo c á o : ............................

BÁO CÁO
KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

VÀ TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Năm 

Tên, loại 
tài sản

Tông sổ Phương thức xử lý tài sản

Số 
TT

Cơ quan quyết 
định tịch thu 

hoặc xác lập sở 
hữu nhà nước

Đơn vị 
tính

Số
luựng

Giá tri 
(đồng)

Chuyển giao để 
lưu giữ, quản lý

Chuyển giao để 
quản lý, sử dụng

Chuyển giao cho 
KBNN Bán Tiêu huỷ Khác

Sô
lượng

Giá trị 
(đồng)

số 
lượng

Giá trị 
(đồng)

số 
lượng

Giá trị 
(đồng)

số 
lượng

Giá trị 
(đồng)

số 
lượng

Giá trị 
(đồng)

SỐ
lượng

Giá trị 
(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17 18
I C ấp T rung  

ương
1 Cơ quan...

n C ấp tỉnh
1 Cơ quan...

UI C ấp huyện

1 Cơ quan...

...

Ghi chú: Cột 14 ghi theo giá trị còn lại sau khi thanh toán các khoản chi phí có liên quan đến việc bán tài sản.

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên)

....... ngày... tháng.....năm ...
THỨ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


