
Mâu sô 01-BBBQ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chỉnh). 

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

BIÊN BẲN BÀN GIAO, TIÉP NHẬN TÀI SẢN ĐẺ BẢO QUẢN 
Số: .(,)/BBBQ-....<2) 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thấm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 
10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu 
của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của 
Nhà nước; 

Hôm nay, ngày tháng.... năm , tại , chúng tôi gồm: 
A - Đại diện bên giao (Đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản): 
1. Ông, bà: , chức vụ 
Cơ quan: 
2. Ông, bà: , chức vụ 

Cơ quan: 
B- Đại diện bên nhận (Cơ quan quản lý chuyên ngành): 
1. Ông, bà: , chức vụ 
Cơ quan: 
2. Ông, bà: , chức vụ 
Cơ quan: 
c - Đại diện bên chứng kiến: 
Ông, bà: , chức vụ 
Cơ quan: 
Cùng nhau tiến hành bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản như sau: 
I. Tài sản bàn giao, tiếp nhận: 
1. Chủng loại, số lượng, hiện trạng tài sản bàn giao: 

STT rp A i ' • *> Tên tài sản Nhãn 
hiêu 

Sô Đăng 
ký (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Sô 
lượng 

Giá trị tài 
sản (nếu có) 

Tình trạng 
chất lượng Ghi chú 

(1) Năm tiến hành bàn giao. 
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan bàn giao tài sản. 
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\ r p /"5\ 

2. Danh mục các hô sơ, giây tờ liên quan đên tài sảrr . 

IIế Trách nhiệm của các bên: 

1. Bên giao có trách nhiệm bàn giao đầy đủ tài sản và hồ sơ tài sản nêu tại 
Mục I Biên bản này. 

2. Bên nhận có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận tài sản để bảo quản; 

- Thực hiện việc quản lý, bảo quản tài sản đúng chế độ quy định; 

- Bàn giao tài sản cho cơ quan, đơn vị tiếp nhận để quản lý, xử lý theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền. 

IIIễ Ý kiến của các bên tham gia bàn giao: 

Biên bản đã được các bên cùng nhất trí thông qua và được lập thành 05 
bản, bên giao giữ 02 bản, bên nhận giữ 02 bản, bên chứng kiến giữ 01 bảnỂ/ể 

Đại diện bên giao Đại diện bền nhận 
(Kỷ tên, đóng dấu) (Kỷ tên, đóng dấu) 

Đại diện bên chứng kiến 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

(3) Đối với từng loại hồ sơ, giấy tờ phải ghi rõ bản chỉnh hay bàn sao. 
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Mẩu số 02-BBCG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chỉnh). 

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

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIÉP NHẬN 
TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYÈN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC 

Số: /....(1)/BBCG-....(2) 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 
10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu 
của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của 
Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số (3); 

Hôm nay, ngày tháng.... nãm , tại , chúng tôi gồm: 

A - Đại diện bên giao (Đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản): 

1Ế Ông, bà: , chức vụ 

Cơ quan: 

2. Ông, bà: , chức vụ 

Cơ quan: 

B- Đai diên bên nhân: 
• • • 

1. Ông, bà: chức vụ 

Cơ quan: 

2. Ông, bà: , chức vụ 

Cơ quan: 

c - Đại diện bên chứng kiến: 

Ông, bà: , chức vụ 

Cơ quan: 

Cùng nhau tiến hành bàn giao, tiếp nhận đối với tài sản được xác lập quyền 
sở hữu của Nhà nước như sau: 

(ì) Năm tiến hành bàn giao. 
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan bàn giao tài sán. 
(ỉ) Quyết định chuyền giao tài sản của cấp có tham quyền. 
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I. Tài sản bàn giao, tiếp nhận: 
1. Chủng loại, số lượng, hiện trạng tài sản bàn giao: 

STT 
rp A A * • Tên tài 

sản 
Nhãn 
hiệu 

Số Đăng 
ký (nếu có) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá trị tài sản 
(nếu có) 

Tình trạng 
chất lượng 

2. Danh mục các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản(4): 

II. Trách nhiệm của các bên: 

1. Bên giao có trách nhiệm bàn giao đầy đủ tài sản và hồ sơ tài sản nêu tại 
Mục I Biên bản này. 

2. Bên nhận có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận các tài sản và hồ sơ tài sản nêu tại Mục I Biên bản này theo 
Quyết định của cấp có thấm quyền; 

- Thực hiện việc quản lý, xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật 
chuyên ngành (trong trường họp tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý); 

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (trong 
trường hợp tiếp nhận tài sản để quản lý, sử dụng). 

III. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao: 

Biên bản đã được các bên cùng nhất trí thông qua và được lập thành 05 
bản, bên giao giữ 02 bản, bên nhận giữ 02 bản, bên chứng kiến giữ 01 bản./. 

Đai diên bên giao Đai diên bên nhân 
• » o • • • 

(Ký tên, đóng dấu) (Kỷ tên, đóng dấu) 

Đại diện bên chứng kiến 
(Kỷ và ghi rô họ tên) 

(4) Đối với từng loại hồ sơ, giấy tờ phải ghi rõ bàn chính hay bản sao. 
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Mẩu sổ 03-HĐBCĐ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chỉnh). 

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

HỢP ĐÒNG MUA BẢN TÀI SẢN Được XÁC LẬP QUYÈN SỞ HỮU 
CỦA NHÀ NƯỚC THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 
10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu 
của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của 
Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định (1); 

Hôm nay, ngày tháng.... năm , tại chúng tôi gồm: 
A - Bên bán tài sản (Đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản): 
- Ông, bà: , chức vụ 
- Ông, bà: , chức vụ 

B- Bên mua tài sản: 
- Ông, bà/tổ chức: 
- Địa chỉ: 
- Số CMND/Giấy CNĐKKD: , ngày cấp: , nơi cấp: 

T 
T Tên tài sản Chủng loại Số Iu ọ ng/ 

Khối luọìig 
Hiện trạng 

tài sản 
Đơn giá 

bán Thành tiền 

Tổng cộng 

2. Giá bán và phương thức thanh toán 

- Giá bán tài sản nêu tại khoản 1 là: (bằng chữ: ) 

- Phương thức thanh toán: 

- Thời han thanh toán: 

(1) Quyết định cùa cấp có thẩm quyển về việc bán tài sản được xác lập quyền sớ hữu cùa Nhà nước. 
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3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận tài sản: 

4. Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Biên bản này 
(nếu có) do Bên chịu trách nhiệm nộp. 

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên bán giữ 
02 bản, bên mua giữ 02 bản./. 

Đại diện bên bán Đại diện bên mua 

(Kỷ tên, đỏng dấu) (Kỷ tên, đỏng dấu) 

23 



(1) 
(2)' 

SỔ: ./QĐ-. (3) 

Mầu số 04-QĐXL 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/ì0/2014 cùa Bộ Tài chỉnh). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC iập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng.... năm 

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản 

(4) 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP 
ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền 
sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở 
hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của (2); 
Xét đề nghị của (5), 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác lập c 

STT m Ạ  <  \  •  _ * > _  Tên tài sản 

\ r 

uyên sở hữu của Nhà nước đôi với các tài sản sau đâv: 

Đơn vị tính Số lượng/ 
Khối lương 

Giá trị tài 
sản (nếu có) 

Tình trạng 
tài sản 

Nguồn gốc tài sản: (6) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (7) có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: ^ 
- Như Điêu 2. (Ký lén đóng dấu) 
- Cơ quan tài chính' , 
- Lưu: 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có). 
(2) Tên cơ quan cùa người ra quyết định. 
(ỉ) Chữ viết tắt tên cơ quan của người ra quyết định. 
(4) Chức danh của người ra quyết định. 
(5) Tên đơn vị chủ trì quàn ỉỷ, xử lý tài sán trình. 
(6) Ghi rõ nguồn goc cùa tài sàn được xác lập quyền sờ hữu của Nhà nước theo quy định tại Điêu 3 
Nghị định sô 29/2014/NĐ-CP (tài sán bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không người thừa kê...). 
(7) Tên các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 
(8) Ghi Sở Tài chính nơi có tài sàn (,trường hợp cơ quan cùa người ra quyết định là cơ quan trung 
ương hoặc câp tình); Phòng Tài chính - kê hoạch (trường hợp cơ quan của người ra quyêt định là cơ 
quan cấp huyện). 
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Mẩu số 05-QĐCG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/10/2014 cùa Bộ Tài chỉnh). 
(1 ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2 ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ- <3) ngày ... tháng.... năm .... 

QUYỂT ĐỊNH 
về việc chuyển giao tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 

(4) 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài 
chính hướng đẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP 
ngày 10/4/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số (5); 
Căn cứ Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của (2); 
Xét đề nghị của (6), 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Chuyển giao cho (7) quản lý, sử dụng/xử lý đối với các 

tài sản sau: 

STT Tên tài 
sản 

Đon vị 
tính 

Số lượng/ 
Khối lượng 

Giá trị tài 
sản (nếu có) 

Tình trạng 
tài sản 

Quyết định 
XLSHNN 

Điều 2 (7) có trách nhiệm: 
1. Thực hiện tiếp nhận tài sản theo đúng quy định. 
2. Thực hiện quản lý, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành (trong trường họp chuyển giao tài sản để quản lý, xử lý). 
3. Thực hiện hạch toán (ghi tăng tài sản và giá trị tài sản) và quản lý, sử 

dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
(trong trường hợp chuyển giao tài sản để quản lý, sử dụng). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (8) có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
7Vơiễ nhận: ^ 
- Như Điều 2. (Kỷ tên, đóng dấu) 
- Lưu: 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu cổ). 
(2) Tên cơ quan cùa người có thấm quyền ra quyết định. 
(3) Chừ viết tắt tên cơ quan cùa người ra quyết định. 
(4) Chức danh cùa người ra quyết định. 
(5) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước ve tài sản. 
(6) Tên đơn vị chủ trì, quàn lý xử lý tài sàn trình. 
(7) Tên đơn vị tiếp nhận tài sản. 
(8) Tên các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Qnyét định. 
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(1) 
(2)' 

SỐ: /QĐ- PD 

Mầu số 06-QĐB 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chỉnh). 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... tháng.... năm 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 

(4) 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP 
ngày 10/4/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số (5); 
Căn cứ Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của (2)-

Xét đề nghị của 

QUYÉT ĐỊNH: 
T"V* Ầ -g } _ t I Ạ Ạ 

(6) 

STT rr^ A i \ • 7 Tên tài san Đo n vị 
tính 

Số hrọng/ 
Khối ỉirợng 

Tình trạng tài 
sản 

Quyết định 
XLSHNN 

Điều 2Ề Việc bán các tài sản nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực 
hiện theo hình thức (7). 

Điều 3ẵ Số tiền thu được từ việc bán các tài sản nêu tại Điều 1 Quyết định 
này được quản lý theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 
10/4/2014 của Chính phủ và Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 
của Bộ Tài chính. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (8) có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: ^ 
- Như Điều 2. (Kỷ tên, đóng dấu) 
- Lưu: 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu cỏ). 
(2) Tên cơ quan cùa người có thẩm quyển ra quyết định. 
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan cùa người có thẩm quyền ra quyết định. 
(4) Chức danh của người ra quyết định xác lập quyển sở hữu của Nhà nước. 
(5) Quyết định cùa cấp có thẩm quyển về việc xác lập quyền sớ hữu cùa Nhà nước ve tài sàn. 
(6) Tên đơn vị chù trì, quản ỉý xử lý tài sán trình. 
(7) Ghi rõ hình thức bán: bán đấu giá, bán chi định. 
(8) Tên các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định. 
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(1) 
(2)' 

SỐ: ./QĐ-. (3) 

Mẩu số 07-QĐTH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 159/2014/TT-BTC 

ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chỉnh). 

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

, ngày ... tháng.... năm 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc tiêu hủy tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 

(4) 

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy 
định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP 
ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền 
sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở 
hữu của Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số (5); 
Căn cứ Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của (2); 
Xét đề nghị của (6), 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiêu hứv các tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước sau: 

STT rf^ A , > • 7 Tên tài sản Đo n vị 
tính 

Số lượng/ 
Khối lượng 

Tình trạng 
tài sản 

Quyết định 
XLSHNN 
(Số/ngày) 

Điều 2. Việc tiêu hủy các tài sản nêu tại Điều 1 Quyết định này được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của 
Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (7) có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2. 
- Lưu: 

(4) 

(Kỷ tên, đóng dấu) 

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có). 
(2) Tên cơ quan cùa người ra quyết định. 
(3) Chữ viết tất tên cơ quan cùa người ra quyết định. 
(4) Chức danh của người ra quyết định. 
(5) Quyết định cùa cấp có thẩm quyền về việc xác ỉập quyền sớ hữu cùa Nhà nước ve tài sản. 
(6) Tên đơn vị chù trì, quản lý xừ lý tài sàn trình. 
(7) Tên các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

27 


