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Số: 71/2014/QĐ-TTg 

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

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg  
ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại,  

xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
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; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, 
đất thuộc sở hữu Nhà nước (sau đây gọi chung là Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg) 
như sau: 

“5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 
1. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 
a) Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

phải được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính làm 
chủ tài khoản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương 
quản lý); tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh do Sở Tài chính làm 
chủ tài khoản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương 
quản lý) trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Sở Tài chính 
ban hành Thông báo về giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
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(đối với trường hợp bán chỉ định). Trường hợp quá thời hạn này mà chưa nộp đủ số 
tiền vào tài khoản tạm giữ thì bị phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Thời hạn nộp tiền cụ thể và việc phạt chậm nộp được quy định tại Hợp đồng 
mua bán tài sản đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Hợp đồng mua bán 
tài sản (đối với trường hợp bán chỉ định). 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp số tiền thu được từ bán tài 
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ, cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tập hợp các chi phí có liên quan gửi 
Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà đất) để xác định các khoản chi phí được chi trả từ 
số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính 
(nơi có cơ sở nhà đất) thực hiện xác định và ban hành Thông báo thẩm định các 
khoản chi phí có liên quan mà cơ quan, đơn vị được chi trả từ số tiền bán tài sản 
trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

d) Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
trên tài khoản tạm giữ sau khi trừ các chi phí có liên quan do Sở Tài chính xác định 
được xử lý như sau: 

- Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương: 
+ Được để lại toàn bộ (100%) số tiền thu được từ bán tài sản trên đất; 70% số 

tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 
+ Bộ Tài chính thực hiện nộp 30% số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất vào ngân sách địa phương nơi có cơ sở nhà đất. 
- Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương: Được để lại 

toàn bộ (100%) số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất. 

đ) Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
quy định tại Điểm d Khoản này được sử dụng theo thứ tự như sau: 

- Sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm 
việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bao gồm cả 
chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ theo quy định của pháp luật để nhận 
đất tại vị trí mới (nếu có). 

Việc quản lý và thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản 
lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên 
các cơ sở nhà, đất khác của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ, ngành, địa phương (nếu có). 
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- Đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của địa phương (đối với 
số tiền thu được từ bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý). 

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
e) Sau thời gian 24 tháng, kể từ ngày số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nộp vào tài khoản tạm giữ; Bộ Tài chính 
(đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương quản lý) hoặc Sở 
Tài chính (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý) 
thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước trong trường hợp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa có dự án 
đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chưa triển khai đầu tư xây dựng; 
không có đề nghị hỗ trợ di dời cho các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở 
trong khuôn viên các cơ sở nhà, đất khác thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, 
ngành, địa phương; không có dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương hoặc có dự 
án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng sử dụng không hết số tiền trên 
tài khoản tạm giữ. 

2. Đối với công ty nhà nước: 
a) Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

phải được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính làm 
chủ tài khoản (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý) hoặc tài khoản 
tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh do Sở Tài chính làm chủ tài khoản (đối với 
công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với trường hợp 
bán đấu giá) hoặc Sở Tài chính ban hành Thông báo về giá bán tài sản trên đất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định). Trường hợp 
quá thời hạn này mà chưa nộp đủ số tiền vào tài khoản tạm giữ thì bị phạt theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế. 

Thời hạn nộp tiền cụ thể và việc phạt chậm nộp được quy định tại Hợp đồng 
mua bán tài sản đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Hợp đồng mua bán 
tài sản (đối với trường hợp bán chỉ định). 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp số tiền thu được từ bán tài 
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ, công ty nhà 
nước có trách nhiệm tập hợp các chi phí có liên quan gửi Sở Tài chính (nơi có cơ 
sở nhà đất) để xác định các khoản chi phí được chi trả từ số tiền bán tài sản trên 
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. 

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính 
(nơi có cơ sở nhà đất) thực hiện xác định và ban hành Thông báo thẩm định các 



 
 CÔNG BÁO/Số 1179 + 1180/Ngày 31-12-2014 73 
 
khoản chi phí có liên quan công ty nhà nước được chi trả từ số tiền bán tài sản trên 
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

d) Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
trên tài khoản tạm giữ sau khi trừ các chi phí có liên quan do Sở Tài chính xác định 
được xử lý như sau: 

- Số tiền bán tài sản trên đất, công ty nhà nước được sử dụng theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp. 

- Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 
+ Được để lại 50% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các thành phố là đô thị 

loại đặc biệt hoặc đô thị loại I); 70% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các tỉnh 
còn lại). 

+ Bộ Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý) hoặc Sở 
Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) thực hiện nộp 50% 
(đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các thành phố là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị 
loại I) hoặc 30% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các tỉnh còn lại) vào ngân 
sách địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước. 

đ) Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Điểm d 
Khoản này được sử dụng theo thứ tự như sau: 

- Sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở sản 
xuất, kinh doanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo phê duyệt của Bộ 
Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý) và phê duyệt của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến về 
chủ trương xử lý chung hoặc có nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định (đối với công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý). 

Việc quản lý và thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản 
lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
e) Sau thời gian 24 tháng, kể từ ngày số tiền thu được từ chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất được nộp vào tài khoản tạm giữ; Bộ Tài chính (đối với công ty 
nhà nước thuộc Trung ương quản lý) hoặc Sở Tài chính (đối với công ty nhà 
nước thuộc địa phương quản lý) thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong trường hợp công ty nhà nước 
chưa có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chưa triển khai đầu tư 
xây dựng hoặc có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng sử dụng 
không hết số tiền trên tài khoản tạm giữ. 
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g) Số tiền chuyển mục đích sử dụng đất được nộp vào tài khoản tạm giữ tại 
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà đất) do Sở Tài chính làm chủ tài 
khoản trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt. Trường hợp quá thời hạn này mà chưa nộp đủ số tiền vào tài khoản tạm 
giữ thì công ty nhà nước được chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp phạt theo 
quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Việc quản lý, sử dụng số tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất trong trường 
hợp công ty nhà nước có cơ sở nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường được 
thực hiện theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí có liên quan và quy trình, thủ tục 
thanh toán các khoản chi phí có liên quan; quy trình cấp phát và hạch toán thu, chi 
qua ngân sách nhà nước số tiền thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ di dời các hộ gia 
đình, cá nhân (nếu có) quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015. 
2. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước 
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tỷ lệ (%) phân chia số tiền thu được 
từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định 
tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý Tổng công ty 
trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

  
 Nguyễn Tấn Dũng 

  
 

 


