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V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, sử dụng tài sản công trên địa 
bàn huyện

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học thuộc huyện.

Thực hiện Công văn số 3494/UBND-KTTH ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng tài sản 
công trên địa bàn tỉnh; UBND huyện Đại Lộc yêu cầu như sau:

1. Về công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:
- Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thực hiện rà soát 
lại tài sản và báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp nhà, đất đối với những tài 
sản chưa thực hiện kê khai theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 31/15/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và 
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 167/2017/NĐ-CP.

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà, đất theo quy định 
pháp luật về đất đai, xây dựng. Đồng thời, xác định giá trị quyền sử dụng đất để 
tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho việc hạch toán giá trị 
quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 100, 
101, 102, 103, 104 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 
phủ.

- Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư  số 144/2017/TT-BTC 
ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017.

2. Về xử lý tài sản của dự án kết thúc đầu tư: 
Đối với các dự án đầu tư công sau khi hoàn thành dự án, các chủ đầu tư dự 

án thực hiện bàn giao đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để cho đơn vị tiếp quản sử dụng và 
quản lý tài sản: 

+ Trong thời hạn 60 ngày (đối với công trình xây dựng), 30 ngày (đối với tài 
sản khác), kể từ ngày hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm, Ban Quản lý dự 
án/Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng để 
đưa vào khai thác, sử dụng theo mục tiêu dự án. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản 
được lập thành biên bản theo Mẫu số 01/TSC-BBGN của Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Trong thời gian thực hiện dự 



án, đối tượng thụ hưởng dự án có trách nhiệm bảo vệ, sử dụng tài sản được giao 
theo đúng mục đích trang bị tài sản, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

+ Việc hạch toán, quản lý tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sau 
khi bàn giao được thực hiện theo điểm b, khoản 2, Điều 94, Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP.

3. Về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công phải 
đúng mục đích, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công 
tại các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH-14 ngày 
21/6/2017 (mục 3 Chương II) và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
(chương II và chương III):

+ Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước: không quy 
định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

 + Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập: Có 
quy định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên 
kết nhưng phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại các Điều 55, 56, 57 và 58 của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 và các khoản 3, 
4 và 5 Điều 136 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 
phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện khẩn 
trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo về UBND huyện 
(qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp báo 
cáo theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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