
Số: 122/2012/TT-BTC                                  Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

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

T H ÔNG TƯ
Quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm 

và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

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;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
05/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc 
đơn giản hóa thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Tài 
chính;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý đối với  
các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận gửi 
và bảo quản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc quản lý các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ 
có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản.

Điều 2. Đối tượng, nguồn gốc tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do 
KBNN nhận gửi và bảo quản

1. Đối tượng: KBNN nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy 
tờ có giá (sau đây gọi chung là tài sản) theo quy định tại Thông tư này gồm:

1.1. Tài sản quý hiếm là: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, cổ vật, bảo vật 
quốc gia.

1.2. Giấy tờ có giá là: c ổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, công trái, 
chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác theo quy định pháp luật, trị giá được thành 
tiền và được phép giao dịch.

2. Nguồn gốc:
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2.1. Tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, bao gồm:

a) Tài sản do các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của địa 
phương bàn giao cho KBNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Tài sản thuộc quỹ dự trữ Tài chính Nhà nước do Trung ương và tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

c) Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc đã xác lậps ở  hữu Nhà nước.

d) Các loại tài sản khác Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

2.2. Tài sản do các cơ quan chức năng tạm giữ đang chờ quyết định xử lý 
của cấp có thẩm quyền.

2.3. Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi 
KBNN bảo quản, cất giữ.

3. KBNN không nhận bảo quản các tài sản sau:

3.1. Tài sản không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

3.2. Tài sản mà pháp luật cấm mua bán, tàng trữ.

Điều 3. Hình thức nhận gửi và bảo quản

1. Trước khi KBNN nhận gửi và bảo quản theo túi, gói niêm phong, tài sản 
phải được cơ quan chuyên môn kiểm định số lượng, trọng lượng, chất lượng, có 
sự chứng kiến của cán bộ KBNN và chủ sở hữu tài sản, trừ trường hợp quy định 
tại Khoản 2 Điều này.

2. KBNN nhận gửi và bảo quản tài sản theo thùng, túi, gói niêm phong 
không qua kiểm định số lượng, trọng lượng, chất lượng trong trường hợp:

2.1. Tài sản do các cơ quan chức năng tạm giữ đang chờ quyết định xử lý 
của cấp có thẩm quyền, đã lập biên bản tạm giữ và đóng gói niêm phong theo 
đúng quy định.

2.2. Tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý đã được Hội đồng kiểm 
định, đóng gói, niêm phong theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Hồ sơ, trình tự Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản tài sản

1. Kiểm tra các giấy tờ trước khi nhận, hồ sơ cụ thể như sau:

1.1. Đối với tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, bao gồm:

a) Công văn đề nghị theo Mẫu số 01 -  Ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Quyết định của cấp có thẳm quyền giao tài sản cho KBNN quản lý.

c) Biên bản kiểm định số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản (nếu có).
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d) Hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến biến động của tài sản trong quá trình 
quản lý (nếu có).

1.2. Đối với tài sản do các cơ quan chức năng tạm giữ đang chờ quyết định 
xử lý của cấp có thẩm quyền:

a) Công văn đề nghị theo Mẫu số 01 -  Ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Biên bản tạm giữ tài sản.

c) Biên bản kiểm định số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản (nếu có).

1.3. Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi 
KBNN bảo quản, cất giữ:

a) Công văn đề nghị (đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức) theo Mẫu số 01 — 
Ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Giấy đề nghị gửi tài sản (đối với cá nhân) 
theo Mẫu số 02 - Ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bảng kê chi tiết tài sản gửi theo Mẫu số 03 - Ban hành kèm theo Thông 
 tư này.

c) Biên bản kiểm định tài sản.

d) Chứng minh nhân dân của người đến gửi tài sản (đối với cá nhân).

đ) Hồ sơ giấy tờ có liên quan đến tài sản gửi (nếu có).

2. KBNN nhận tài sản:

2.1. Nhận tài sản không qua kiểm định theo quy định tại Khoản 2 Điều  3 
Thông tư này, KBNN phải thực hiện các bước sau:

a) Kiểm tra niêm phong, đảm bảo niêm phong không bị mất, rách, biến dạng 
các yếu tố ghi trên niêm phong như: Tên cơ quan gửi; họ tên, chữ ký của người 
đóng gói niêm phong (người gửi); ngày, tháng, năm gửi. Đối chiếu các yếu tố trên 
niêm phong với biên bản thu giữ, xác định từng gói niêm phong khớp đúng với 
từng vụ việc. KBNN không nhận bảo quản tài sản của nhiều vụ việc trong một gói 
niêm phong.

b) Lập Biên bản giao nhận theo Mẫu số 04a - Ban hành kèm theo Thông tư
này.

c) KBNN hướng dẫn, chứng kiến người gửi tự đóng gói, niêm phong tài sản 
gửi theo đúng quy định. Trong gói niêm phong phải có biên bản giao nhận kèm 
theo. Đối với tài sản do các cơ quan chức năng tạm giữ đang chờ quyết định xử lý 
của cấp có thẩm quyền, sau khi người gửi tự đóng gói, niêm phong; Ban quản lý 
kho cho gói đó vào túi, niêm phong lại và ký tên trên niêm phong. Mỗi túi bảo 
quản chi đựng tài sản tạm giữ của một vụ việc kèm theo hồ sơ, giấy tờ có Liên 
quan đến tài sản. Không đựng tài sàn nhiều vụ việc trong một túi bảo quản.
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2.2. Nhận tài sản qua kiểm định thèo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 
này, KBNN phải thực hiện các bước sau:

a) KBNN mời cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm định và đánh giá giá 
trị tài sản tại trụ sở KBNN có sự chứng kiến của người gửi tài sản và cán bộ 
KBNN. Việc lập biên bản kiểm định do cơ quan chức năng thực hiện có chữ ký 
chửng kiến của người gửi tài sản và cán bộ KBNN.

b) Đóng gói, niêm phong: Sau khi tài sản đã được kiểm định, KBNN hướng 
dẫn, chứng kiến người gửi tự đỏng gỏi và niêm phong; Ban quản lý kho cho gó: đó 
vào túi, niêm phong lại và ký tên trên niêm phong. Mỗi túi bảo quản chỉ đựng tài 
sản tạm giữ của một vụ việc kèm theo hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến tài sản. 
Không đựng tài sản nhiều vụ việc trong một túi bảo quản.

c) Lập Biên bản giao nhận theo Mẫu số 04a - Ban hành kèm theo Thông tư
này.

d) Làm thủ tục ký Hợp đồng bảo quản tài sản theo Mẫu số 05 - Ban hành 
kèm theo Thông tư này (đối với trường hợp thu phí bảo quản tài sản quy định tại 
Khoản 1 Điều 7 Thông tư này).

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ, thủ tục nhận tài sản: Tối đa là 02 giờ làm việc 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ việc kiểm định thực hiện ở tiết a, điểm
2.2, Khoản 2, Điều này).

Điều 5. Hồ sơ, trình tự Kho bạc Nhà nước giao tài sản

1. Hồ sơ đề nghị giao tài sản:

1.1. HỒ sơ làm căn cứ giao tài sản:

a) Quyết định xuất tài sản thuộc quỹ dự trữ tài chính của Thù tướng Chính 
phủ hoặc Thủ trường cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền (đối với Quỹ 
dự trữ tài chính Trung ương) hoặc của Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (đối với Quỹ dự trữ tài chính địa phương).

b) Quyết định xử lý (bán, chuyển giao hoặc hình thức xử lý khác) tài sản đã 
có quyết định tịch thu sung quỹ hoặc xác lập quyền sở hữu Nhà nước của cấp có 
thẩm quyền.

c) Quyết định xử lý (tịch thu, trưng mua, mua lại, trả lại) tài sản của cơ quan 
có thẳm quyền đối với tài sản tạm giữ chờ xử lý.

d) Quyết định của cấp có thầm quyền về việc chuyển giao quản lý, bảo quản 
đối với các loại tài sản khác Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

1.2. Các giấy tờ khác:

a) Chứng minh nhân dân của người nhận tài sản.
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b) Công văn đề nghị (đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức) theo Mau số 06 - 
Ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Giấy xác nhận quyền thừa kế theo quy định của pháp luật (đối với cá 
nhân nhận tài sản thừa kế).

d) Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền - trừ trường hợp đã được ủy 
quyền tại Công văn đề nghị, theo Mẫu số 06 - Ban hành kèm theo Thông tư này).

2. KBNN giao tài sản:

2.1. Khi xuất trả tài sản KBNN phải kiểm soát các giấy tờ và làm thủ tục 
xuất trả, lập biên bản giao nhận tài sản (theo Mẫu số 04b - Ban hành kèm theo 
Thông tư này) theo đúng chế độ quy định.

2.2. Trước khi trả tài sản KBNN phải yêu cầu bên gửi kiểm tra lại tình trạng 
và niêm phong của túi bảo quản. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ về tình trạng niêm 
phong thì hai bên cùng nhau xác nhận và lập biên bản. Bên gửi có quyền mời cơ 
quan giám định trước khi tự tay mở túi bảo quản để kiểm tra tài sản bên trong 
trước sự chứng kiến của KBNN.

Trường hợp khi kiểm tra thấy túi, gói mất niêm phong hoặc không còn 
nguyên vẹn thì hai bên phải mời đại diện cơ quan pháp luật đến chứng kiến việc 
giám định và trao tài sản.

2.3. Đối với các trường hợp ký Hợp đồng bảo quản tài sản, sau khi trà lại tài 
sản, bên giao, bên nhận phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng theo đúng quy định. 
Trường hợp bên gửi xin lấy lại một phàn tài sản đã gửi trong một hợp đồng thì 
KBNN phải làm thủ tục xuất trả toàn bộ số tài sản của hợp đồng đó cho bên gửi, 
sau đó làm thủ tục nhận lại số tài sản muốn gửi tiếp. Quy trình làm thủ tục nhận lại 
như quy trình làm thủ tục gửi lần đầu.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ, thủ tục giao tài sản: Tối đa là 02  giờ làm việc
kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của các bên trong giao, nhận bảo quản tài sản

1. Trách nhiêm của KBNN:

a) Mở các loại sổ để ghi chép, theo dõi từng lần nhập, xuất tài sản.

b) Hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho bên gửi đến gửi và nhận 
lại tài sản.

c) Chuẩn bị đủ các phương tiện: Giấy gói, dây buộc, túi, hòm bảo quàn và 
các phương tiện kiểm định số lượng, trọng lượng, chất lượng.

d) Bào đảm an toàn tuyệt đối gói niêm phong tài sản của bên gửi, không để 
xẩy ra nhẩm lẫn, mất mát, hư hỏng tài sản. Nếu để xẩy ra mất mát, hư hỏng 
KBNN phải có trách nhiệm bồi thường.



đ) Giữ bí mật cho bên gửi tài sản (trừ trường hợp phải cung cấp thông tin 
hoặc bàn giao tài sản cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật).

e) Thông báo kịp thời cho bên gửi biết để có biện pháp xử lý trong trường 
hợp túi bảo quản có thể bị mất dấu niêm phong, cần niêm phong lại.

g) KBNN không chịu trách nhiệm về số lượng, trọng lượng, chất lượng tài 
sản trong gói còn nguyên niêm phong.

h) KBNN không chịu trách nhiệm pháp lý về quyền sở hữu họp pháp tài sản 
của cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi KBNN bảo quản.

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản gửi tại KBNN:

a) Chấp hành các thù tục, quy trình gửi và nhận lại tài sản theo quy định.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu họp pháp đối với sò tài 
sản gửi KBNN bảo quản.

c) Chịu trách nhiệm về toàn bộ số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản của 
mình nếu nhận lại gói tài sàn vẫn còn nguyên niêm phong.

d) Trường hợp bên gửi làm mất hồ sơ gửi tài sản phải báo ngay cho KBNN 
bằng văn bản, để có biện pháp ngăn ngừa. Sau đó bên gửi phải trực tiếp đến trụ sở 
KBNN xuất trình giấy khai báo mất hồ sơ gửi tài sản, có xác nhận của cơ quan 
Công an hoặc chính quyền địa phương và các thủ tục quy định để thanh lý họp 
đồng cũ và ký lại hợp đồng mới.

đ) Khi thay đổi chủ sở hữu của bên gửi tài sản, bên gửi tài sản phải có văn 
bản đề nghị KBNN thanh lý hợp đồng để KBNN ký hợp đồng mới với chủ sở hữu 
tài sản.

e) Có trách nhiệm trả các khoản phí kiểm định, phí đánh giá giá trị tài sản 
và phí bảo quản tài sản theo quy định.

Điều 7. Phí bảo quản

1. Đối tượng thu phí bảo quản:

KBNN thực hiện thu phí bảo quản đối vớỉ tài sản có nguồn gốc quy định tại 
điểm 2.3 Khoản 2 Điều 2; không thực hiện thu phí bảo quản đối với tài sản có 
nguồn gốc quy định tại điểm 2.1 và 2.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

2. Mức thu phí bảo quản tài sản được tính như sau:

a) Đối với tài sản quý hiếm: 0,05% (năm phần vạn)/giá trị tài sản/tháng, 
nhưng tối thiểu không dưới 100.000 đồng/túi (gói)/tháng; tối đa không quá
1.000.000 đồng/túi (gói)/tháng.

Trong trường hợp không xác định được giá trị tài sản bảo quản, KBNN 
cùng khách hàng thoả thuận, thống nhất mức phí hợp lý.
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b) Đối vợi giấy tợ có giá; 0,04% (bốn phần vạn) mệnh giá ghi trên giấy tờ 
có giá/1 tháng nhưng tối thiểu không dưới 80.000đ/túi (gói)/tháng; tối đa không 
quá 500.000 đồng/túi (gói)/tháng,

c) Trong trường hợp có biến động lớn về giá cả Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức phí phù hợp với thực tế trong từng thời kỳ.

3. Phí bảo quản tài sản, bên gửi phải trả cho KBNN theo quy định tại Hợp 
đồng bảo quản tài sản.

Trường hợp gửi quá hạn hợp đồng, bên gửi phải chịu mức phí gửi quá hạn 
bang 150% mức phí trong hạn cho số ngày quá hạn hợp đồng.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012 và 
thay thế Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc 
Nhà nước nhận gửi và bảo quản và Thông tư số 27/2000/TT-BTC ngày 06/4/2000 
của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 
29/6/1999.

2. Thủ trưởng các cơ quan Tài chính, KBNN các cấp, các đom vị có liên 
quan và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng KBNN nhận bảo quản chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nưởc;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.

Phạm Sỹ Danh
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Mẫu số: 01

TÊN CQ. TC CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VTỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / ..(l)..-..(2). ................ , ngày.... tháng..... năm 20__
V/v ....

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.................

Căn cứ Quyết định hoặc Biên bản tạm giữ tài sản (nếu có): ........................
........................................................................................................ (tên cơ quan, đơn vị,
địa chỉ) ........... cử ông (bà) ...(Họ tên, chức vụ, cơ quan đơn vị).......  đến quỷ cơ
quan để giao (gửi) tài sản sau:

- Tên tài sản:

- Nguồn gốc tài sản:

- Đã được kiểm định tại biên bản (nếu có):

- Số lượng tài sản: thùng/túi/gói

- Trọng lượng tài sản: gram

(theo bàng kê chi íỉết tài sản gửi đỉnh kèm)

Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có) gồm:

Nơi nhận; QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
-Như trên;

-Lưu: VT,... (Chữ ký, đóng dấu)

Họ và Tên

Ghi chú:
(ỉ) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban. tô. bộ phận chức năng) soạn thảo công vă n.

1



Mẫu số: 02

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ GỬI TÀI SẢN

Kính gửi: KBNN..........................
Tên tôi là:
Địa chỉ:

Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp
Giấy ủy quyền (nếu có ):............
Đe nghị cho gửi:
- Tên tài sản:
- Nguồn gốc tài sản:
- Đã được kiểm định tại biên bản (nếu có):
- Số lượng tài sản: túi/gói
- Trọng lượng tài sản: gram

(theo bảng kê chi tiết tài sản gửi đính kèm)
Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có) gồm:

ngày .... tháng .... năm

NGƯỜI GỬI TÀI SẢN

(Chữ ký) 

Họ và Tên
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Mẫu số: 03

TÊN CQ, TC CHỦ QUÁN (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập-T ự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng..... năm 20 ....

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN GỬI
(Kèm theo Công văn hoặc Giấy đề nghị số.... 

ngày.... tháng.... năm.... của...,)

STT Tên tài sản Đơn vị 
tính

Số lượng Trọng lượng hoặc số sê ri 
(đối với giấy tờ có giá)

Ghi chú

Tên đơn vị hoặc cá nhân gửi tài sản 

(ký tên, đóng dấu) (nếu có)

Họ và Tên

Ghì chủ:
( ì.) và (2): Nếu ỉà cá nhản gừi tài sản không cần ghi vào mục nàv.
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Mẫu số: 04a

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC...

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

Sô: /BBGN-KBNN...

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày....... tháng........ năm....... , tại KBNN, chúng tôi
gôm có:

1. BÊN GIAO TÀI SẢN

- Tên cơ quan, đơn vị có tài sản gửi KBNN: (đối với cơ quan, đơn vị)

- Họ tên, chức vụ người gửi: (đối với cơ quan, đơn vị)

- Họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân của người gửi hoặc người được: ủy 
quyền: (đối với cá nhân)

2. BÊN NHẬN TÀI SẢN
- Tên cơ quan nhận bảo quản tài sản: KBNN..........................................
-  Địa ch ỉ: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Đại diện là ông (bà):........................................Chức v ụ :.........................

3. NỘI DUNG GIAO NHẬN TÀI SẢN
- Tên cơ quan, Hội đồng kiểm định tài sản, số hồ sơ (hoặc biên bản) kiểm 

định tài sản:

- Mô tả: chất liệu túi, dây buộc miệng túi, niêm phong và mã số, ký hiệu của 
túi bảo quản:

- Hình thức nhận giữ, bảo quản tài sản:

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: Bên nhận 01 bản; 
Bên giao 03 bản (01 bản kèm theo tài sản gửi; Kế toán lưu 01 bản; Thủ kho lưu 01 
bản)./.

(Đỉnh kèm bảng kê chi tiết tài sản gửi)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(chữ ký, dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(chữ ký, dấu)

Họ và Tên Họ và Tên
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Mẫu số: 04b

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ...

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

Sô: /BBGN-KBNN...

BIỂN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày........ tháng........ năm....... , tại KBNN, chúng tôi
gồm có:

1. BÊN GIAO TÀI SẢN

- Tên cơ quan giao tài sản: KBNN

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

- Đại diện là ông (bà);.................. Chức vụ:

2. BÊN NHẬN TÀI SẢN

- Tên cơ quan, đơn vị nhận tài sản từ KBNN: (đối với cơ quan, đơn vị)

- Họ tên, chức vụ người nhận tài sản: (đối với cơ quan, đơn vị)

- Họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân của người nhận hoặc người được ủy 
quyền: (đối với cá nhân).

3. NỘI DUNG GIAO NHẢN TÀI SẢN

- Nhận tài sản đã gửi theo Hợp đồng số . . ./HĐBQTS-KBNN...

- Mô tả: chất liệu túi, dây buộc miệng túi, niêm phong và mã số, ký hiệu của 
túi bảo quản:

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp ỉý như nhau: Bên nhận 01 bản; 
Bên giao 02 bản (Kế toán lưu 01 bản; Thủ kho lưu 01 bản).

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN  GIAO 

(chữ ký, dấu (nếu có)) (chữ ký, dấu)

Họ và Tên Họ và Tên
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chữ:

Mẫu số: 05

HỢP ĐỒNG BẢO QUẢN TÀI SẢN 
Hợp đồng s ố . ../HĐBQTS-KBNN...

Hôm nay, ngày ....tháng ...năm ....
Tại trụ sở KBNN:................................................................ (địa điểm ký kết).
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên gửi tài sản)
- Tên (cơ quan, đơn vị, cá nhân):...................................................................
- Địa ch ỉ:..........................................................................................................
- Điện thoại:......................................................................................................
- Tài khoản s ố :....................... t ạ i ...................................................................
“ Đại diện là ông (bà):................................................Chức v ụ :.....................
- Số chứng minh nhân dân :..............................................................................
- Số điện thoại:................................................................................................
- Giấy ủy quyền số (nếu có ):..........................................................................
Hai bên thống nhất thỏa thuận với nội dung hợp đồng như sau:
Bên B: (Bên nhận tài sản)
- Tên cơ quan nhận bảo quản tài sản: KBNN..........................................
- Địa c h ỉ:................................................................................................................
- Điện thoại:..................................................................................................
- Tài khoản s ố : ............................t ạ i ..............................................................
- Đại diện là ông (bà):........................................ Chức v ụ :..............................
Điều 1: Đối tượng bảo quản
1. Tên tài sản gửi:
2. Số lượng túi/gói:
3. Đặc điểm nhận dạng từng túi/gói:
Điều 2: Thời hạn bảo quản
Từ ngày.......tháng..........năm..........đến ngày........ tháng..........năm..........
Điều 3: Phí và thanh toán phí bảo quản tà i sản
1. Phí bảo quản tài sản trong thời hạn hợp đồng ....................... đồng (bằng
................................................................... ............................................ ). Toàn bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập -  Tự do — Hạnh phúc
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phí bảo quản tài sản trong thời hạn hợp đồng được thanh toán một lần tại thời điểm 
ký hợp đông.

2. Phí bảo quản tài sản quá hạn hợp đồng: Trường hợp gửi quá hạn hợp đồng, 
bên A phải trả cho bên B phí gửi quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn cho số ngày 
quá hạn hợp đồng. Toàn bộ phí bảo quản tài sản quá hạn hợp đồng được thanh toán 
một lẩn tại thời điểm nhận lại tài sản.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Có quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn.

2. Có quyền yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại phát sinh trong thời gian bên 
B bảo quản tài sản (trừ sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A).

3. Chấp hành các thủ tục, quy định của bên B về gửi, nhận tài sản.

4 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sở hữu hợp pháp đói với tài sản gửi.

5. Chịu trách nhiệm về toàn bộ số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản của 
mình nếu nhận lại túi tài sản vẫn còn nguyên niêm phong.

6. Thông báo kịp thời cho bên B để có biện pháp ngăn ngừa kẻ gian lợi dạng 
khi: thay đổi địa chỉ, số điện thoại; mất Chứng minh nhân dân, hợp đồng bảo quản 
tài sản, biên bản giao nhận tài sản; trường hợp bên A là cơ quan, đơn vị, tổ chức có 
thay đổi người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo các 
giấy tờ chứng minh việc thay đổi đó.

7. Thực hiện việc kiểm tra, niêm phong lại để đám bảo an toàn tài sản trong 
quá trình bảo quản theo yêu cầu của bên B.

8. Có trách nhiệm trả các khoản phí bảo quản tài sản theo quy định. Không 
được nhận lại phí bảo quản tài sản đã trả trước nếu bên A chấm dứt hợp đồng trước 
thời hạn.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Có quyền thu các loại phí theo quy định.

2. Có quyền xử lý tài sản gửi theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền trong trường hợp tài sản đó liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý của bên A.

3. Trong trường hợp cần thiết có quyền yêu cầu bên A kiểm tra, niêm pho ng 
lại, nhận lại tài sản để đảm bảo an toàn.

4. Được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong trường hợp 
sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A.

5. Đảm bảo bí mật, an toàn tài sản, nếu để xẩy ra mất, hỏng phải bồi thương 
thiệt hại cho bên A.
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1. Trường hợp bên B làm mất tài sản bảo quản của bên A thì hai bên sẽ cùng 
nhau thỏa thuận mức bôi thường phù hạp theo quy định sau:

1.1. Đối với tài sản quý: bằng 100% giá trị tài sản tại thời điểm bồi thường.
1.2. Đối với giấy tờ có giá: Bên B có biện pháp xử lý hoặc xác nhận sự việc 

dẫn đến mất tài sản (theo yêu cầu bên A) và thanh toán các khoản chi phí (nếu có) 
để đảm bảo cho bên A không bị thiệt hại về tài sản.

Trong trường hợp phải bồi thường thiệt hại, hai bên cùng nhau thỏa thuận 
mức bồi thường hợp lý.

2. Sự kiện bất khả kháng, sự kiện xảy ra khách quan không thể biết trước khi 
ký kết hợp đồng như: cháy nổ, bão lụt, động đất, chiến tranh....

Hợp đong này có hiệu lực từ ngày..... tháng..........năm....... và được thanh lý
khi hai bên kết thúc quyền và nghĩa vụ.

Họp đồng gồm..... trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau (Bên A
giữ 01 bản; Bên B giữ 02 bản).

6. Không chịu trách nhiệm về số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản trong
thùng, túi, gói còn nguyên niêm phong.

Điều 6: Điều khoản chung

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ (nếu có)

(Ký tên, đóng dấu) (nếu có)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ 

(Ký tên , đóng dấu)

Họ và Tên Họ và Tên
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Mẫu số: 06

TÊN CQ. TC CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................ , ngày   tháng.....năm 20___
V/v ....

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.................

....... (tên cơ quan, đom vị, địa chỉ) ............đề nghị KBNN .......................  bàn
giao (trả lại) số tài sản theo Quyết định (Hợp đồng bảo quản tài sản), cụ thể như sau:

- Tên tài sản:

- Nguồn gốc tài sản:

- Số lượng tài sản: thùng/túi/gói

- Trọng lượng tài sản: gram

- Ngày, tháng, năm nhận tài sản:

- Người được cử đến nhận: (Ghi rồ: Họ tên; Chức vụ; số  chứng minh nhân
dân)

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên:
 -..........; (Ký tên, đóng đấu)
-L ư u:V T ,„.

Họ và Tên

Ghi chú:
(1) Chữ viết tắt tên cơ quan, tố chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công vãn.
(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ. bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.
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