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

SỐ: 144/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,Ệ 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định vê chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tẻ chức của 
Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung 
của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lể Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-
CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sá điều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP), 
bao gồm: 

1. Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá. 

2ẳ Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

3. Thành lập Hội đồng đe xác định giá trị tài sản công. 

4. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

5. Biếu mẫu công khai tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công. 
Điều 2. Đối ttrọng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước. 



2. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Đon vị sự nghiệp công lập. 

4. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5. Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ 
chức xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp, tô chức khác được thành lập theo quy 
định của pháp luật về hội. 

6ế Các cơ quan, tố chức, cá nhân khác có liên quan. 

Chưong II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 3. Quy định chung về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá 
1 ề Việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá được thực hiện theo 

quy định tại Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, khoản 2, khoản 3 Điều này 
và Điều 4, Điêu 5 Thông tư này. 

2. Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách 
nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Người đứng đầu cơ 
quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công quyết định cụ thể số tiền đặt 
trước nhung tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá bán tài sản niêm yết. 

Khoản tiền đặt trước được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản trong trường 
họp người đăng ký được quyền mua tài sản. Cơ quan được giao nhiệm vụ tô 
chức bán tài sản công có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho ngưòi đăng ký 
nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kê từ ngày xác 
định được nơưòi mua tài sản, trừ các trường họp người đăng ký không được 
nhận lại tiền đặt trước bao gồm: 

a) Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được 
quyền mua tài sản; 

b) Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký họp đồng mua 
bán tài sản trong thời hạn quy định; 

c) Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký họp đồng mua bán tài sản 
nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiên mua tài sản 
nhưng không nhận tài sản; 

d) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định sô 
151 /2017/NĐ-CP nhưng vẫn đăng ký mua tài sản. 

3. Cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản công có trách nhiệm 
niêm yết công khai quy định về những người không được tham gia mua tài sản 
công quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Trường họp 
người thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-
CP nhưng vẫn đăng ký mua tài sản thì không được quyền mua tài sản. 
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Điều 4. Bán tài sản công theo hình thửc niêm yết giá thông qua Hệ 
thống giao dịch điện tử về tài sản công 

1. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản trên Hệ thống giao dịch 
điện tử về tài sản công: 

a) Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan được giao nhiệm vụ tồ chức bán 
tài sản; 

b) Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản kèm theo ít 
nhất 02 hình ảnh của tài sản; giá bán tài sản; 

c) Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước; 

d) Địa điểm, thời hạn xem tài sản; 

đ) Quy định về người không được tham gia mua tài sản; 

e) Thòi hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước; 

g) Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản; 

h) Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán do cơ quan 
được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản yêu cầu niêm yết, thông báo công khai. 

Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm 
đăng nhập thông tin quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản này vào Hệ 
thống giao dịch điện tử về tài sản công đê thực hiện đăng tải. Cơ quan được giao 
nhiệm vụ tố chức bán tài sản công chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác 
của thông tin về tài sản đã đăng nhập vào Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản 
công. Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công xác định các thông tin quy định 
tại điểm e, điêm g khoản này khi nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản 
được đăng tải trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản côngể 

2. Người có nhu cầu mua tài sản đăng ký mua tài sản trực tiếp trên Hệ 
thống giao dịch điện tử về tài sản công trong thòi hạn niêm yết; việc đăng ký 
mua tài sản được hoàn tất sau khi người có nhu cầu mua tài sản nộp tiền đặt 
trước theo quy định. Việc nộp tiền đặt trước được thực hiện thông qua ví điện tử 
hoặc các hình thức khác phù họp với quy định của pháp luật và thông tin đã 
niêm yết trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. 

Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm hoàn 
lại tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản theo quy định 
tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. Đối với số tiền đặt trước của người đăng ký mua 
thuộc trường họp quy định tại các điếm a, b, c và d khoản 2 Điều 3 Thông tư này, 
trong thời hạn 03 ngày làm việc, ke từ ngày xác định được người được quyền mua 
tài sản, cơ quan được giao nhiệm vụ tố chức bán tài sản công nộp vào tài khoản 
tạm giữ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

3. Việc lựa chọn người được quyền mua tài sản do Hệ thống giao dịch 
điện tử về tài sản công thực hiện ngẫu nhiên theo quy định tại điểm c khoản 4 
Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 
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4. Họp đồng mua bán tài sản được tạo bởi Hệ thống giao dịch điện tử về 
tài sản công theo Mầu số 01-HĐMB/TSC ban hành kèm theo Thông tư này; cơ 
quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công và người được quyền mua tài 
sản khai thác trên Hệ thông giao dịch điện tử vê tài sản công đê thực hiện ký 
Hợp đồng mua bán tài sản. Trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán 
tài sản công và người được quyên mua tài sản đã có chữ ký sô thì được ký họp 
đồng điện tử. 

5. Việc tổ chức bán niêm yết giá lại được thực hiện trong các trường 
họp sau: 

a) Người được quyền mua tài sản từ chối mua tài sản; 

b) Ngưòi được quyền mua tài sản không ký họp đồng mua bán tài sản 
trong thời hạn quy định; 

c) Người được quyền mua tài sản thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 
Điều 26 Nghị định số 151/2017/CĐ-CP; 

d) Hết thòi hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký mua tài sản. 

Việc tồ chức bán niêm yết giá lại được thực hiện theo quy định như bán 
lần đầu. Giá bán tài sản để tổ chức bán niêm yết giá lại được xác định theo quy 
định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

6. Cơ quan được giao quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài 
sản công có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn của Hệ thông, bảo đảm việc 
lựa chọn người được quyền mua tài sản công bằng, khách quan và được thu một 
khoản chi phí từ tiền bán tài sản đê quản lý, vận hành Hệ thông. Bộ Tài chính 
thành lập Hội đồng giám sát việc quản lý, vận hành Hệ thông giao dịch điện tử 
về tài sản công với sự tham gia của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

Điều 5. Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua 
Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công 

1. Nội dung niêm yết giá và thông tin vê tài sản: 
a) Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán 

tài sản; 
b) Mã số cuộc bán niêm yết; 

c) Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản; giá bán tài sản; 

d) Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước; 

đ) Địa điểm, thời hạn xem tài sản; 
e) Quy định về người không được tham gia mua tài sản; 

g) Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước; 

h) Thòi gian lựa chọn người được quyền mua tài sản; 
i) Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán do cơ quan 

được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản yêu cầu niêm yết, thông báo công khai. 



Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm 
đăng tải đầy đủ, chính xác thông tin quy định tại khoản này trên Trang thông tin 
điện tử về tài sản công cùng vói việc niêm yết tại trụ sở cơ quanẽ 

2. Người đăng ký mua tài sản có trách nhiệm nộp tiền đặt trước cho cơ 
quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công. Cơ quan được giao nhiệm vụ 
tố chức bán tài sản công phát Phiếu đăng ký mua tài sản cho người đăng ký mua 
đã nộp tiền đặt trước; mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 
Phiêu đăng ký mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và 
gửi lại một Phiếu đăng ký cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản 
công; một Phiếu đăng ký do người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc 
thăm. Các Phiếu đăng ký mua tài sản phải được điền đầy đủ các thông tin có liên 
quan và có nội dung giống nhau. Phiếu đăng ký mua tài sản do cơ quan được 
giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công phát hành theo Mau số 02-PĐK/TSC ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm hoàn 
lại tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản theo quy định 
tại khoản 2 Điều 3 Thông tư nàyề Đối với số tiền đặt trước của người đăng ký mua 
thuộc trường họp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 3 Thông tư này, 
trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người được quyền mua 
tài sản, cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản công nộp vào tài khoản 
tạm giữ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

3. Tô chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản: 
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn niêm yết giá, 

cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản công có trách nhiệm tồ chức 
bôc thăm đê lựa chọn người được CỊuyên mua tài sản; người đăng ký mua tài sản 
niêm yết được mời tham gia việc bốc thăm; 

b) Phiếu bốc thăm được sử dụng là Phiếu đăng ký mua tài sản đã được 
điên đây đủ thông tin của người đăng ký mua và được đựng trong một phong bì 
dán kín do người đăng ký mua bỏ vào một hòm kín có niêm phong của cơ quan 
được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản công tại thời điêm tổ chức bốc thăm; 

c) Tại cuộc bốc thăm, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản 
công cử ra 01 đại diện của cơ quan để kiểm đếm số phiếu bảo đảm phù họp với 
sô lượng người đăng ký và tham gia việc bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên 01 
phiếu trong hòm phiếu; người đăng ký có tên trong phiếu được bốc thăm (có 
thông tin trùng với thông tin lưu tại cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài 
sản) là người được quyền mua tài sản; 

d) Biên bản xác định người được quyền mua tài sản được thực hiện theo 
Mau số 03-BBBT/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 

4Ế Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công và người được 
quyên mua tài sản thực hiện ký Họp đông mua bán tài sản theo Mầu sô 01-
HĐMB/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 
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5. Trường họp người được quyền mua tài sản từ chối mua tài sản ngay tại 
cuộc bốc thăm thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp chỉ còn lại một người đăng ký và người đó đồng ý mua thì 
người còn lại duy nhất là người được quyền mua tài sản; 

b) Trường họp còn từ hai người đăng ký trở lên thì tồ chức bốc thăm lại. 
Việc bốc thăm lại được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

6Ề Việc tô chức bán niêm yết giá lại được thực hiện trong các trường 
họp sau: 

a) Người được quyền mua tài sản từ chối mua tài sản (trừ trường hợp quy 
định tại khoản 5 Điều này); 

b) Người được quyền mua tài sản không ký hợp đồng mua bán tài sản 
trong thời hạn quy định; 

c) Người được quyền mua tài sản thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 
Điều 26 Nghị định số 151/2017/CĐ-CP; " 

d) Hêt thời hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký mua tài sảnỆ 

Việc tô chức bán niêm yết giá lại được thực hiện theo quy định như bán 
lần đầu. Giá bán tài sản để tô chức bán niêm yết giá lại được xác định theo quy 
định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-Cẵp. 

Điều 6. Tài sản công tại đon vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào 
mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thuộc một trong các trường họp 
quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 
Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 1, khoản 2 Điều 43 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Tài sản được xác định đáp ứng yêu cầu đúng 
mục đích được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, phù họp với chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị là những tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị và tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như sau: 

lẵ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế: 
a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

gôm: hoạt động phòng bệnh, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo 
trong lĩnh vực y tế và các hoạt động khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ gồm: cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, bệnh nhân, người nhà bệnh 
nhân, khách đến giao dịch, công tác; giới thiệu, trưng bày, kinh doanh, cung cấp 
các sản phâm trong lĩnh vực y tê; giặt là, khử khuân, vệ sinh; dịch vụ lưu trú cho 
người nhà bệnh nhânệ 
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2Ẽ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
dạy nghề: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 
gồm: hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, nghiên cứu khoa học và các hoạt 
động khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được cơ quan, 
người có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ gồm: cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của đơn vị, khách đến 
giao dịch, công tác; giới thiệu, trưng bày, kinh doanh giáo trình, tài liệu tham 
khảo, sách, báo, ấn phẩm và các thiết bị đồ dùng học tập phục vụ cho việc học 
tập, nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên; nhà lưu trú cho học viên. 

3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thế thao và 
du lịch: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đon vị 
gồm: hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, 
điện ảnh và các hoạt động khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ gồm: cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, khách đến giao dịch, công tác, 
khách tham quan, tham dự các hoạt động văn hóa, thế thao, du lịch; kinh doanh 
các sản phẩm, dịch vụ về văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ 
chính của đon vị được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Đôi vói đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin, truyền 
thông và báo chí: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gồm: 
hoạt động sản xuât, xuât bản, phát hành các ấn phẩm thông tin, báo chí, tạp chí, 
chương trình phát thanh, truyên hình và các hoạt động khác theo quy định về chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ gồm: quảng cáo; cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe 
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đon vị, khách đến giao 
dịch, công tác. 

5. Đối với đon vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và cồng nghệ: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 
gôm: hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, sản xuất thử 
nghiệm và các hoạt động khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 
được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ gôm: cung câp dịch vụ ăn uống, trông, giừ xe cho cán bộ, 
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công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, khách đến giao dịch, công tác; 
giới thiệu, trưng bày, kinh doanh, cung câp các sản phâm khoa học và công nghệ 
là kết quả, sản phẩm nghiên cứu của đơn vị, các sản phẩm khoa học và công 
nghệ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của đơn vịệ 

6. Đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là 
các hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được cơ quan, 
người có thâm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ gồm: cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, 
cônơ nhân viên của đơn vị, khách đến giao dịch công tác. 

Điều 7. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tố chức, 
đơn vị 

lế Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng 
tài sản công có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử 
dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đon vị (sau đây 
gọi là Quy chế). 

2. Căn cứ xây dựng Quy chế: 
a) Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công do cơ quan, 

người có thâm quyên quy định; 
b) Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
c) Thực trạng và yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tô 

chức, đơn vịẵ 

3. Nội dung chủ yếu của Quy chế: 

a) Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên 
quan đến đầu tư xây dựng, mua sắm, tiếp nhận, thuê, khoán kinh phí, sử dụng, 
khai thác, kiểm kê, đánh giá lại, chuyên đổi công năng sử dựng, thu hồi, điều 
chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý tài sản khác; lập, quản lý, 
lưu trữ hồ sơ tài sản; bảo vệ tài sản; bảo dường, sửa chừa tài sản; kiêm kê, kiêm 
tra tài sản; báo cáo tài sản công. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tồ chức xã hội, tồ chức xã hội nghề nghiệp và tố chức khác được thành lập theo 
quy định của pháp luật về hội có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết, ngoài các nội dung quy định tại điêm này, Quy 
chế phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên 
quan đên việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết; 

b) Trách nhiệm bàn giao tài sản công khi thay đôi tô chức bộ máy, thay 
đổi ngưòi đứng đầu; 

c) Xử lý đối vói các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế; 
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d) Các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vịễ 

4ẻ Quy chế phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trước khi ban hành; sau khi ban hành phải được công khai trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vịẾ 

Điều 8. Hội đồng đề xác định giá trị tài sản công 
1. Thành phần Hội đồng để xác định giá khởi điểm đối với tài sản là trụ sở 

làm việc, C0ằ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại điêm a khoản 2 Điêu 24 Nghị 
định so 151/2017/NĐ-CP: 

a) Lãnh đạo Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng; 
b) Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch -

Kiến trúc (nếu có); 
c) Đại diện cơ quati được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản; 
d) Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính 

chắt, đặc điểm của tài sản cần định giáỄ 

2. Thành phần Hội đồng để xác định giá khỏi điểm đối với tài sản thuộc 
phạm vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP: 

a) Lãnh đạo cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản hoặc người 
được ủy quyền - Chủ tịch Hội đồng; 

b) Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính của cơ quan quản 
lý cấp trên (nếu có); trường họp không có cơ quan quản lý câp trên thì mòi đại 
diện cơ quan tài chính cùng cấp; 

c) Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính, kế toán của cơ 
quan được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản; 

d) Các thành viên khác do người có thấm quyền quyết định thành lập Hội 
đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cằn định giá. 

3. Thành phần Hội đồng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này cũng 
được áp dụng đê: 

a) Xác định giá bán chỉ định, giá bán niêm yết đối với tài sản quy định tại 
khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; 

b) Xác định giá bán thanh lý tài sản và vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý 
tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Xác định giá trị tài sản công tại đon vị sự nghiệp công lập, tố chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tô 
chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội khi thực hiện liên 
doanh, liên kết trong trường họp không thuê tồ chức có đủ điều kiện hoạt động 
thẩm định giá xác địnhẽ 

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này: 
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a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Phiên họp để xác định giá 
trị tài sản chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội 
đồng trở lên tham dự; trường họp Hội đồng chỉ có 03 thành viên thì phiên họp 
phải có mặt đủ 03 thành viênệ Chủ tịch Hội đông điêu hành phiên họp đê xác 
định giá trị tài sản. Trước khi tiến hành phiên họp, những thành viên vắng mặt 
phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đồng nêu rõ lý do vắng mặt; có ý kiến về 
các vấn đề liên quan đến giá trị tài sản (nếu có); 

b) Hội đồng kết luận về giá trị tài sản theo ý kiến đa số đã được biểu quyết 
và thông qua của thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Trong trường họp 
có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến 
quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyên bảo lưu ý kiến của mình nêu 
không đồng ý vói kết luận về giá trị của tài sản do Hội đồng quyết định; ý kiến 
bảo lưu đó được ghi vào Biên bản xác định giá trị tài sản; 

c) Hội đồng phải lập Biên bản về việc xác định giá trị tài sản, phản ánh 
đầy đủ và trung thực toàn bộ quá trình xác định giá trị tài sản. Biên bản phải 
được lưu trong hồ sơ xác định giá trị tài sânậ 

Nội dung chính của Biên bản xác định giá trị tài sản gồm: Họ, tên Chủ 
tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng; họ, tên những người tham dự 
phiên họp xác định giá trị tài sản; thòi gian, địa điêm tiến hành việc xác định giá 
trị tài sản; kết quả khảo sát giá trị của tài sản; ý kiến của các thành viên của Hội 
đồng và những người tham dự phiên họp xác định giá trị tài sản; kết quả biểu 
quyết của Hội đồng; thời gian, địa điểm hoàn thành việc xác định giá trị tài sản; 
chừ ký của các thành viên của Hội đồngẾ 

5. Hội đồng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này chấm dứt hoạt động 
sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Quyết định thành lập Hội đồng. Các 
trường họp phát sinh sau khi Hội đồng chấm dứt hoạt động sẽ do cơ quan có 
thâm quyền thành lập Hội đồng chủ trì xử lý. 

Điều 9. Mầu báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài 
sản công 

Mau báo cáo kê khai tài sản công theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
127 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được quy định như sau: 

lẽ Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị: 

a) Những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về 
sử dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện kê khai theo Mầu số 04a-
ĐK/TSC, Mau số 04Ồ-ĐK/TSC, Mau số 04c-ĐK/TSC ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

b) Thay đôi thông tin về đon vị sử dụng tài sản theo Mầu số 06a-ĐK/TSC 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Thay đôi thôns tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo 
Mầu số 06b-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này; 



d) Thay đồi thông tin về xe ô tô theo Mầu số 06c-ĐK/TSC ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

đ) Thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo Mầu số 06d-ĐK/TSC 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Xóa thông tin về tài sản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 
theo Mầu số 07-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư nay. 

2. Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản công do Nhà 
nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp được thực hiện tương ứng với tùng loại tài sản giao cho doanh 
nghiệp quản lý: tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án 
sử dụng vốn nhà nước; đất đai; tài nguyên. 

3ệ Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản phục vụ 
hoạt động của dự án sử dụng vôn nhà nước: 

a) Nhũng tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử 
dụng phục vụ hoạt động của dự án: Thực hiện kê khai theo Mầu số 05a-
ĐK/TSDA, Mầu số 05Ồ-ĐK/TSDA, Mầu số 05c-ĐK/TSDA ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

b) Thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản theo Mầu số 06a-ĐK/TSC 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Thay đôi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo 
Mầu số Oób-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Thay đổi thông tin về xe ô tô theo Mầu số Oóc-ĐK/TSC ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

đ) Thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo Mau số 06d-ĐK/TSC 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Xóa thông tin về tài sản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 
theo Mau số 07-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, 
xử lý tài sản được xác lập quyên sở hữu toàn dân và các văn bản hướng dẫn. 

5ệ Đôi với tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại đơn 
vị lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an, việc báo cáo kê khai được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. 

6. Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản kết cấu hạ 
tầng được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng, khai thác 
từng loại tài sản kết cấu hạ tầng và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 10. Báo cáo kê khai định kỳ tài sản công 
1. Mầu báo cáo kê khai định kỳ tài sản công theo quy định tại khoản 1 

Điều 128 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được quy định như sau: 
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a) Báo cáo tông họp chung hiện trạng sử dụng tài sản công theo Mầu số 
08a-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này, gồm 3 phần: Tổng hợp chung, 
Chi tiết theo loại hình đon vị và Chi tiết theo từng đơn vịẻ 

b) Báo cáo tổng họp tình hình tăng, giảm tài sản công theo Mẩu số 08b-
ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này, gồm 3 phần: Tổng hợp chung, Chi 
tiết theo loại hình đon vị và Chi tiết theo từng đơn vị. 

2. Các báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này được in từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài sản công. 

3. Bộ, cơ quan trung ương, Uy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi 
báo cáo kê khai định kỳ tài sản công về Bộ Tài chính cùng vói Báo cáo tình hình 
quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 130 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CPẻ * 

Điều llẳ Biểu mẫu công khai tài sản công 
1. Công khai tài sản công tại cơ quan, tồ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng: 
a) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

thực hiện theo Mầu số 09a-CK/TSC; 
b) Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp thực hiện theo Mầu số 09b-CK/TSC; 
c) Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác thực 

hiện theo Mau số 09c-CK/TSC; 
d) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mầu số 09d-CK/TSC; 
đ) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực 

hiện theo Mau số 09đ-CK/TSC. 
2. Công khai tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương, Uy ban nhân dân 

cấp tỉnh: 
a) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

thực hiện theo Mầu số lOa-CK/TSC; 
b) Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo Mầu số 

lOb-CK/TSC; 
c) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mầu số lOc-CK/TSC; 
d) Công khai tình hình khai thác nguôn lực tài chính từ tài sản công thực 

hiện theo Mầu số lOd-CK/TSC. 
3. Công khai tài sản công của cả nước: 
a) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

thực hiện theo Mầu số 1 la-CK/TSC; 
b) Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo Mầu 

số 1 lb-CK/TSC; 
c) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mau số 1 lc-CK/TSC; 
d) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực 

hiện theo Mau số 1 ld-CK/TSC. 
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Chương HI 
TỎ CHỨC THỤ c HIỆN 

Điều 12. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và áp 

dụng kể từ ngay 01 tháng 01 năm 2018. 

2ẽ Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

a) Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài 
chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định sô 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; 

b) Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài 
chính sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 
tháng 12 năm 2009 quy định thực hiện một số nội dung của 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; 

c) Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

d) Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài 
chính công bô danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia; 

đ) Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. 

e) Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước; 

g) 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, tố chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

h) 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 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, tô chức kinh tế theo quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền; 

i) Thông tư số 225/2009/TT-BTC 26 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa 
đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước; 
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k) Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy 
định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. 

3. Việc thẩm định, có ý kiến của cơ quan quản lý tài sản công theo quy 
định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan quản lý tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thâm định, có ý kiến đối với cêàc 
nhiệm vụ thuộc thẳm quyền xem xét, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 
các nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; 

b) Cơ quan quản lý tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thâm định, có ý kiên đôi vói các 
nhiệm vụ thuộc thâm quyền xem xét, quyêt định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan trung ương và các nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương 
trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị 
định số 151/2017/NĐ-CP; " " 

c) Sở Tài chính có trách nhiệm thấm định, có ý kiến đối vói các nhiệm vụ 
do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh xem xét, quyết định theo quy 
định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CpỆ; 

d) Phòng Tài chính - Ke hoạch câp huyện có trách nhiệm thâm định, có ý 
kiến đối vói các nhiệm vụ do cơ quan, người có thâm quyền thuộc cấp huyện 
xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

4. Bộ Tài chính ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc 
gia (trừ thuốc) và tổ chức thực hiện theo lộ trình thực hiện mua sắm tập trung 
cấp quốc gia đối vói tài sản (trừ thuốc) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt lộ trình mua sấm tập trung 
cắp quốc gia đối với tài sản (trừ thuốc), các bộ, cơ quan trung ương, địa phương 
thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luậtề 

Căn cứ quy định tại Chương VI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, các bộ, 
cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát danh mục tài sản mua sắm 
tập trung thuộc phạm vi quản lý đê ban hành, sửa đôi, bô sung, bảo đảm tài sản 
được đưa vào danh mục mua sắm tập trung đáp ứng các điều kiện theo quy định 
của pháp luật và thực tế của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương. 

5Ế Nội dung báo cáo, mẫu báo cáo, phạm vi tài sản báo cáo về tình hình 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017 thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định 
thực hiện một số nội dung của 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 Quàn lý, sừ dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 09/2012/TT-BTC 
ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của 
Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngẩy 31 tháng 12 năm 2009. 
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6. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng măc, đê nghị các CO' 

quan, tồ chức, đon vị phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê phôi họp giải quyêt./. 

Nơi nlỉận.Ệr 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tưóng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- VP Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch Nước; Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLCS. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Huỳnh Quang Hải 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29 thúng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Mâu sô 01-HĐMB/TSC Hợp đồng mua bán tài sản 
Mâu sô 02-PĐK/TSC Phiếu đăng ký mua tài sản 
Mâu sô 03-BBBT/TSC Biên bản xác định người được quyên mua tài sản 

Mầu số 04a-ĐK/TSC Báo cáo kê khai trụ sỏẵ làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của 
cơ quan, tồ chức, đơn vị 

Mâu sô 04b-ĐK/TSC Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tô chức, đơn vị 
Mâu sô 04C-ĐK/TSC Báo cáo kê khai tài sản cố đinh khác của C0ẵ quan, to chức, đơn vi 
Mâu sô 05a-ĐK/TSDA Báo cáo kê khai trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của dự án 
Mâu sô 05Ồ-ĐK/TSDA Báo cáo kê khai xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án 
Mâu sô 05C-ĐK/TSDA Báo cáo kê khai tài sản cô định khác phục vụ hoạt động của dự án 
Mâu sô 06a-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đôi thông tin vê đơn vị sử dụng tài sản 

Mầu số 06b-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đôi thông tin vê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

Mảu sô Oóc-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đôi thông tin vê xe ô tô 
Mâu sô 06d-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đôi thông tin vê tài sản cô định khác 
Mâu sô 07-ĐK/TSC Báo cáo kê khai xóa thông tin vê tài sản trong cơ sở dữ liệu 

Mầu số 08a-ĐK/TSC 

Báo cáo tông họp hiện trạng sử dụng tài sản công 
Phần 1: Tổng họp chung 
Phần 2.ể Chi tiết theo từng loại hình đơn vị 
Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị 

Mau số 08Ồ-ĐK/TSC 

Báo cáo tông hợp tình hình tăng, giảm tài sản công 
Phần 1: Tổng hợp chung 
Phần 2: Chi tiết theo từng loại hình đơn vị 
Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị 

Mầu số 09a-CK/TSC Công khai tình hình đâu tư xây dựng, mua săm, giao, thuê tài 
sản công 

Mau số 09b-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

Mau số 09c-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cô định khác 
Mầu số 09d-CK/TSC Công khai tình hình xử lý tài sản công 
Mâu sô 09đ-CK/TSC Công khai tình hình khai thác nguôn lực tài chính từ tài sản công 

Mầu số lOa-CK/TSC Công khai tình hình đâu tư xây dựng, mua săm, giao, thuê tài 
sản công 

Mâu sô lOb-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 
Mầu số lOc-CK/TSC Công khai tình hình xử lý tài sản công 
Mầu số lOd-CK/TSC Công khai tình hình khai thác nguôn lực tài chính từ tài sản công 

Mầu số 1 la-CK/TSC Công khai tình hình đâu tư xây dựng, mua săm, giao, thuê tài 
sản công 

Mầu số 1 lb-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 
Mầu số 1 lc-CK/TSC Công khai tình hình xử lý tài sản công 
Mâu sô lld-CK/TSC Công khai tình hình khai thác nguôn lực tài chính từ tài sản công 



Mẫu số 01-HĐMB/TSC 

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

HỢP ĐÒNG MUA BÁN TÀI SẢN 
Số: 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định so 151/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sổ điêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dân một sô nội dung của Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phủ quy định chỉ tỉêt một sô điêu cùa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số ngày của về việc ,ề 

Căn cứ kêt quả bấn đâu giá/ bán niêm yêt giá/ bán chỉ định tài sản ; 

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

1. Bên bán (cơ quan được giao nhiệm vụ tồ chức bán tài sản công): 
Tên đơn vị: 
Mã số quan hệ với NSNN: 
Mã số thuế (nếu có).ễ 

Đại diện bởi: chức vụ 
II. Bên mua: 
Tên đơn vị/cá nhân: 
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng minh 

nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) số: 
Mã số thuế (nếu có): 
Đại diện bởi: , chức vụ 
Địa chỉ: 

Hai bên thống nhắt ký Hợp đồng mua bán tài sản với các nội dung sau: 

Điều 1. Tài sản mua bán 

1 ế Chủng loại tài sản. 
2. Số lượng tài sản. 
Điều 2. Giá mua bán tài sản 

Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Họp đồng này là: 
đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam), 

cụ thê: (giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Hợp đồng). 



Điều 3ể Phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Phương thức thanh toán 

2. Thời hạn thanh toán: 

a) Bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho bên bán chậm 
nhất là ngày tháng năm (I); 

b) Quá thời hạn quy định tại khoản a mà bên mua chưa thanh toán đủ số 
tiền mua tài sản thì bên mua phải chịu khoản tiền chậm nộp theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế đối với số tiền còn thiếu. 

Điều 4. Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản 

lẵ Thời gian giao, nhận tài sản 

2Ể Địa điểm giao, nhận tài sản. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán: 

- Bàn giao tài sản nêu tại Điều 1 của Họp đồng này cùng giấy tờ về quyền 
sử dụng, quyên sở hữu tài sản (nêu có) cho bên mua đúng thời hạn, địa điểm quy 
định tại Điều 4 Họp đồng nàyẽ 

- Phối họp với Bên mua thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền 
sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. 

- Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua: 

- Thanh toán tiền mua tài sản cho Bên bán đúng thời hạn quy định tại 
Điêu 3 Họp đông này. 

- Thực hiện đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hừu tài sản theo quy định 
của pháp luật và nộp các khoản thuê, lệ phí liên quan đên việc mua bán tài sản 
theo Họp đông này thuộc trách nhiệm của Bên mua theo quy định của pháp luật. 

- Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

Điều 6. Cam đoan của các bên 

Bên mua và bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam 
đoan sau đây: 

1. Bên bán cam đoan: 

l.lế Những thông tin về tài sản đã ghi trong Họp đồng này là đúng sự thật; 

1.2. Tài sản thuộc trường họp được bán tài sản theo quy định của pháp luật; 

1.3. Tại thời điểm giao két Họp đồng này: 

(1) Ngày/tháng/năm thanh toán được ghi cụ thể nhưng không quá 90 ngày (trường hợp bán trự sở 
làm việc), 05 ngày làm việc (trường hợp bán tài sản khác), kc từ ngày ký Họp đồng mua bán tài 
sản. 
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a) Tài sản không có tranh chấp; 

b) Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

lễ4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

1 ẻ5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận ghi trong Hợp đồng này. 

2ề Bên mua cam đoan: 

2.1 Ể Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Họp đồng này là đúng sự thật; 

2.2. Đã xem xét kỹ, biêt rõ về tài sản nêu tại Điều 1 của Họp đồng này và 
các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; 

2.3. Việc eiao kêt Họp đông này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc; 

2.4ể Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Họp đồng này. 

Điều 7Ề Xử lý trong trường họp bên mua khồng mua tài sản sau khi đã ký 
Họp đồng 

Trường họp bên mua không nhận tài sản sau khi đã thanh toán hoặc 
không thanh toán thì được xử lý như sau: 

1. Tài sản và khoản tiên đặt trước của bên mua thuộc về bên bán trong 
trường họp bên mua không thanh toán. 

2. Tài sản và số tiền đã thanh toán (bao gồm khoản tiền đặt trước) thuộc 
về bên bán trong trường họp bên mua đã thanh toán nhưng không nhận tài sản. 

Điều 8ắ Xử lý tranh chấp 

Họp đồng này được làm thành 05 bản có eiá trị pháp lý như nhau; Bên 
bán giữ 02 bản, Bên mua giữ 02 bản, gửi chủ tài khoản tạm giữ 01 bản./. 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẩu số 02-PĐK/TSC 

TÊN co QUAN Được GIAO NHIỆM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VỤ TỞ CHỨC IiÁN TÀI SẢN CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

PHIÉƯ ĐĂNG KÝ MƯA TÀI SẢN 

lắ Tên đơn vị/cá nhân đăng ký mua: 

2(1). CMND/CCCD/HỘ chiếu còn trong thòi hạn sử dụng số: ngày 

3(2). Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày 

Mã số thuế (nếu có): 

Đại diện bởi: chức vụ 

CMND/CCCD/HỘ chiếu còn trong thời hạn sử dụng số: ngày 

4. Địa chỉ: 

5Ế Tài sản đăng ký mua(3): 

6. Mã số của cuộc bán niêm yểt(4): 

Ngiròi đăng ký mua tài sản(5] 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
- Phiêu đăng ký mua tài sản phải do Cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản công 
phát hành và được đóng dấu treo của cơ quan được siao nhiệm vụ tô chức bán tài sản côngẵ 

- (1) Áp dụng riêng đối với người mua là cá nhân 
- (2) Áp dụng riêng đối với người mua là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 
- (3) Ghi tên cụ thể tài sản đăng ký mua hoặc ghi "Theo Thông báo nơày của 
- (4) Mã số của cuộc bán niêm yết do cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công 
xác định và thực hiện niêm yết, thông báo công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông 
tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chínhề 

- (5) Ncu người đăng ký mua là cá nhân thì cá nhân ký, ghi rõ họ tên; nếu người đăng ký mua 
là cơ quan, tố chức, đơn vị, doanh nghiệp thì người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấuể 
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Mẩu số 03-BBBT/TSC 

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

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH NGƯỜI Được QUYÈN MUA TÀI SẢN 
THEO HÌNH THỨC NIÊM YẾT GIÁ 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định so 15H2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một so điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 15I/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
cồng; 

Căn cứ Quyêt định sô ngày của vê việc ,ễ 

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày tháng năm , 
tại , (tên cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 
bán tài sản công) tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản. 

- Tài sản bán: 

- Giá bán tài sản: 

- Mã số của cuộc bán niêm yết(l): 

I. Thành phần tham dự: 
1. Đại diện cơ quan được giao nhiệm vụ tô chức bán tài sản công: 

, chức vụ: 

, chức vụ: 

chức vụ: 

2. Người tham gia bốc thăm (Họ và tên, số CMND/CCCD/HỘ chiểu còn 
trong thời hạn sử dụng, địa chỉ liên hệ): 

- Ông/bà 

- Ông/bà 

- Ông/bà 

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có): 

(1) Mã số của cuộc bán niêm yết do cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công xác 
định và thực hiện niêm yết, thông báo công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. ' 
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IIằ Diễn biến cụ thể của cuộc bốc thăm: 

m. Kết quả bốc thăm: 
Người được quyền mua tài sản theo kết quả bốc thăm là: 

- Tổ chức/cá nhân: 

Đại diện bỏi: , chức vụ 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ 
CMND/CCCD /Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng số: ngày 

- Địa chỉ 

Việc bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản kết thúc vào lúc 
giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất ký tên./. 

Ngưòi đưọc quyền mua Đại diện co* quan đưọc giao Ngưòi ghi biên bản 
tài sản nhiệm vu tổ chức bán tài m Jti rõ họ> tên) 

(Ký ,  ghi rõ họ ,  tên) san cons te 

(Ký ,  ghi rõ họ ,  tên và đóng dấu) 

Đại diện ngưòi tham gia bốc thăm Đại diện cơ quan chứng kiến 
(nếu có) (nếu có) 

(Ký ,  ghi rõ họ ,  tên) (Ký ,  ghi rõ họ ,  tên) 
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Bộ, tinh: Mẫu SỐ 04a-ĐK/TSC 
Cơ quan quan lý câp trên: 
Cơ- quan, tổ chức, đon vị sử dụng tài sản: 
Mã đơn vị: 
Loại hình đơn vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỎ LÀM VIỆC, co SỞ HOẠT ĐỘNG sự NGHIỆP CỦA co QUAN, TÒ CHỨC, ĐƠN VỊ(1) 

I- về đất: 
a- Địa chỉ: 
b- Diện tích khuôn viên đất: ổ m2ắ 

c- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: m2; Làm cơ sờ hoại động sự nghiệp: m2; Kinh doanh: m2; Cho lhuê:.ịỄ. m2; Liên doanh, liên kết: m2; Sử dụng kliác m2. 
d- Giá trị theo sổ kế toán: Nghìn đồng. 
II- về nhà: 

TÀI SẢN CÁP 
HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NGÀY, 
THÁNG, 
NÁM SỬ 

DỤNG 

GIÁ TRỊ THEO SÔ KẺ TOÁN 
(Nghìn đồng) 

SÓ 
TÀNG 

ĐIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỰNG 
(mz) 

TỔNG 
DIỆN 

TÍCH SAN 
SỬ DỤNG 

(m) 

IIIỆN TRANG Sứ DỤNG 
(m2) 

TÀI SẢN CÁP 
HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NGÀY, 
THÁNG, 
NÁM SỬ 

DỤNG 

Nguyên giá 
Giá trị 
CÒ11 lại 

SÓ 
TÀNG 

ĐIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỰNG 
(mz) 

TỔNG 
DIỆN 

TÍCH SAN 
SỬ DỤNG 

(m) 

Trụ sỏ' 
làm 
việc 

Co- sỏ 
hoạt động 
sự nghiệp 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng 
hỗn họ p 

Sử 
dụng 
khác 

TÀI SẢN CÁP 
HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NGÀY, 
THÁNG, 
NÁM SỬ 

DỤNG Tông 
cộng 

Trong đó Giá trị 
CÒ11 lại 

SÓ 
TÀNG 

ĐIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỰNG 
(mz) 

TỔNG 
DIỆN 

TÍCH SAN 
SỬ DỤNG 

(m) 

Trụ sỏ' 
làm 
việc 

Co- sỏ 
hoạt động 
sự nghiệp 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng 
hỗn họ p 

Sử 
dụng 
khác 

TÀI SẢN CÁP 
HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NGÀY, 
THÁNG, 
NÁM SỬ 

DỤNG Tông 
cộng Nguồn NS Nguồn khác 

Giá trị 
CÒ11 lại 

SÓ 
TÀNG 

ĐIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỰNG 
(mz) 

TỔNG 
DIỆN 

TÍCH SAN 
SỬ DỤNG 

(m) 

Trụ sỏ' 
làm 
việc 

Co- sỏ 
hoạt động 
sự nghiệp 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng 
hỗn họ p 

Sử 
dụng 
khác 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 
1- Nhà .ẽ. 
2- Nhà... 
Tông cộng: 

III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng Iihà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác). 
, ngày, tháng năm ngày. tháng năm 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN QUẢN LÝ CÁP TRÊN (nếu có) THÙ TRƯỞNG cơ QUAN, TÓ CHỬC, ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên và đóng dẩù) (Ký, họ tên và đón (Ị dấu) 

- Báo cáo kê khai lần đầu: • 

- Báo cáo kê khai bổ sung: n 

- (1) Mồi trụ sờ làm việc, cơ sờ hoạt động sự nghiệp lập riêng một báo cáo kê khai. Trường hợp một trụ sờ làm việc, cơ sờ hoạt động sự nghiệp được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức 
đơn vị sử dụng mà có thể tách biệt được phần sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lập biên bản xác định rõ phần sử dụng thực tế của từng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị đê báo cáo kê khai phân sử dụng của mình; nêu không tách được phần sử dụng của từng ca quan, tô chức, đơn vị thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử 
dụng phải báo cáo cơ quan quản lý câp trên đê thống nhât cử một cơ quan, tổ chức, đơn vị đại diện đứng tên báo cáo kê khai. 
- Trường hợp kê khai lân đâu đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lân đâu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai bổ sung. 
- Chi tiêu "sử dụng khác" đê phản ánh hiện trạng sử dụng ngoài các mục đích làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết Iheo đúng 
quy định của pháp luật. Khi kê khai chỉ tiêu Iìày cân chú thích cụ thể hiện trạng sử dụng (như: bỏ trống, làm nhà ở, bị lấn chiếmẾ..). 
- Trường hợp trên khuôn viên đât có tòa nhà vừa sừ dụng làm cơ sờ hoạt động ệsự nghiệp, vừa sử dụng vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì kê khai vào "cơ sờ hoại động 
sự nghiệp" và có chú thích "sìr dụng một phân vào kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết". 
- Trường hợp diện tích sừ dụng nhà có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của lừng mục đích thì kê khai tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách 
được thì kê khai vào "sử dụng hồn hợp". 



Bộ tinh:... Mầu SỐ 04b-ĐK/TSC 
Cơ quan quản lý câp trên: 
Co" quan, tổ chức, đon vị sử dụng tài sản: 
Mã don vị: 
Loại hình đon vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI XE ô TÔ CÙA co QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

TÀI SẢN NHÃN 
HIỆU 

BIÊN 
KIẺM 
SOÁT 

SÔ 
CHỎ 

NGÒI/ 
TẢI 

TRỌNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THÁNG, 
NĂM SỬ 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHÚC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUÒN 
GÒC XE 

GIA TRỊ THEO so KÉ TOÁN 
(Nghìn đồng) HIỆN TRẠNG sử DỤNG 

TÀI SẢN NHÃN 
HIỆU 

BIÊN 
KIẺM 
SOÁT 

SÔ 
CHỎ 

NGÒI/ 
TẢI 

TRỌNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THÁNG, 
NĂM SỬ 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHÚC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUÒN 
GÒC XE 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Quản 
lý nhà 
nước 

Hoat đônc sư nghi ÌP Sử 
dụng 
khác 

TÀI SẢN NHÃN 
HIỆU 

BIÊN 
KIẺM 
SOÁT 

SÔ 
CHỎ 

NGÒI/ 
TẢI 

TRỌNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THÁNG, 
NĂM SỬ 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHÚC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUÒN 
GÒC XE Tổng 

cộng 

Trong đó Giá trị 
còn lại 

Quản 
lý nhà 
nước 

Không 
kinh 

doanh 
Kinh 

doanh 
Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

TÀI SẢN NHÃN 
HIỆU 

BIÊN 
KIẺM 
SOÁT 

SÔ 
CHỎ 

NGÒI/ 
TẢI 

TRỌNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THÁNG, 
NĂM SỬ 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHÚC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUÒN 
GÒC XE Tổng 

cộng Nguồn 
NS 

Nguồn 
khác 

Giá trị 
còn lại 

Quản 
lý nhà 
nước 

Không 
kinh 

doanh 
Kinh 

doanh 
Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 lĩ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
I- Xe phục vụ chúc danh 
1- Xe ế.. 
2- Xe... 
II- Xe phục vụ chung 
1- Xe ... 
2- Xe ..ẵ 

III- Xe chuyên dùng 
1- Xe... 
2- Xe ềịị 

Tông cộng: 

ngày thúng năm 
XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN QUAN LÝ CÁP TRÊN (nếu có) 

{Ký, họ tên và đóng dấu) 

- Báo cáo kê khai lần đầu: • 

- Báo cáo kê khai bổ sung: • 

Ghì chú .ễ 

- Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai bổ sung. 
- Trường hợp sử dụng vào nhiêu mục đích thì tích đông thời vào các ô tương ứng. 
- Cột sô (7) : Ghi theo ngày/tháng/năm băt đâu đưa vào sử dụng phù hợp với năm đăng ký lần đầu tiên trên Giấy Đăng ký xe ô tô. 

, ngày. tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỒ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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Bộ:,ỉnh: ::::r vz:< ;• Mẫu số 04C-ĐK/TSC 
Co" quan quan lý cap trên: 
Co' quan, tổ chức, đon vị sử dụng tài sản: 
Mã đon vị: 
Loại hình đơn vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SÀN CÓ ĐỊNH KHÁC CỦA cơ QUAN, TỐ CHỨC, ĐƠN VỊ 
(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, cơ SỜ HOẠT ĐỘNG sụ NGHIỆP, XE Ô TỎ) 

TÀI SẢN KÝ HIỆU 
NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THANG, 

NAM 
SỬ DỤNG 

GIA TRỊ THEO so KÉ TOAN 
(Nghìn (lồng) HIỆN TRẠNG sử DỤNG 

TÀI SẢN KÝ HIỆU 
NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THANG, 

NAM 
SỬ DỤNG 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Quản lý nhà 
nước 

Hoat động sư nghií *p 

Sử dụng khác 
TÀI SẢN KÝ HIỆU 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THANG, 

NAM 
SỬ DỤNG Tổng 

cộng 

Tron ĩ đó Giá trị 
còn lại 

Quản lý nhà 
nước 

Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng khác 
TÀI SẢN KÝ HIỆU 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NGÀY, 
THANG, 

NAM 
SỬ DỤNG Tổng 

cộng Nguồn 
NSNN 

Nguồa 
khác 

Giá trị 
còn lại 

Quản lý nhà 
nước 

Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng khác 

; 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1- Tài sản... 
2- Tài sản ... 
3- Tài sản... 

Tông cộng: 

ngày tháng năm 
XÁC NIIẶN CỦA Cơ QUAN QUAN LÝ CÁP TRÊN (nếu có) 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

ngày, tháng năm 
THỦ TRƯỞNG CỞ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên vù đóng dấu) 

Báo cáo kê khai lần đầu: ũ 

Báo cáo kê khai bổ sung: • 

Ghi chú: 
- Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng Báo cáo kê khai bổ sungẻ 

- Trường hợp sử dụng vào nhiều mục đích thì lích đồng thời vào các ô tương ứng. 
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Co' quan chủ quản 
Tên Ban Quản lý dự án. 

Mẫu số 05a-ĐK/TSDA 

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỎ LÀM VIỆC PHỤC vụ HOẠT ĐỘNG CỦA Dự ÁN(,) 

Tên dự án: 
I- về đất: 
a- Địa chì: 
b- Diện tích khuôn viên đất: m2. 
c- Hiện trạng sử dụng: 

Làm trụ sở làm việc m2 

Sử dụng khác m2 

d- Giá trị theo sổ kế toán: nghìn đồne;. 
II- về nhà: 

TÀI SẢN 
CÁP 

HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NĂM 
SỬ 

DỤNG 

GIÁ TRỊ THEO SÓ KÉ TOÁN 
(Nghìn đồng) 

SO 
TÀNG 

DIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỤNG 
(m2> 

TỎNG DIỆN 
TÍCH SÀN 
SỬ DỤNG 

(m-) 

HIỆN TRẠNG sử DỤNG 
(m2) 

TÀI SẢN 
CÁP 

HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NĂM 
SỬ 

DỤNG 

Nguyên giá 
Giá tri 
còn lại 

SO 
TÀNG 

DIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỤNG 
(m2> 

TỎNG DIỆN 
TÍCH SÀN 
SỬ DỤNG 

(m-) 
Trụ sở làm 

việc 
Sử (lụng khác 

TÀI SẢN 
CÁP 

HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NĂM 
SỬ 

DỤNG Tổng 
cộng 

Trong đó Giá tri 
còn lại 

SO 
TÀNG 

DIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỤNG 
(m2> 

TỎNG DIỆN 
TÍCH SÀN 
SỬ DỤNG 

(m-) 
Trụ sở làm 

việc 
Sử (lụng khác 

TÀI SẢN 
CÁP 

HẠNG 

NĂM 
XÂY 

DựNG 

NĂM 
SỬ 

DỤNG Tổng 
cộng Nguồn 

NSNN 
Nguồn khác 

Giá tri 
còn lại 

SO 
TÀNG 

DIỆN 
TÍCH 
XÂY 

DỤNG 
(m2> 

TỎNG DIỆN 
TÍCH SÀN 
SỬ DỤNG 

(m-) 
Trụ sở làm 

việc 
Sử (lụng khác 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 IU II 12 13 
1- Nhà... 
2- Nhà... 

Tông cộng: 

III- Các hồ SO', giấy tò- liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác). 

ngày. tháng năm ngày tháng năm 
XÁC NHẶN CỦA CO QUAN CHỦ QUẢN Dự ÁN (nếu có) THỦ TRƯƠNG BAN QUAN LÝ Dự ÁN 

(Ký, họ tên và đóng dâu) (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- (1) Mồi trụ sở làm việc lập riêng một báo cáo kê khaiề Trường hợp một trụ sở làm việc để phục vụ nhiều dự án mà có thể tách biệt được phần sừ dụng của từng dự án thì các Ban 
Quản lý dự án phải lập biên bản xác định rõ phân sử dụng thực tê của từng dự án để báo cáo kê khai phần sử dụng của mình; nếu không tách được phần sử dụns của từng dự án thì 
các Ban Quản lý dự án phải báo cáo cơ quan chủ quàn đê thông nhât thực hiện kê khai vào tài sản phục vụ hoạt động của một dự án. 
- Chỉ tiêu "sử dụng khác" đê phản ánh hiện trạng sừ dụng ngoài mục đích làm trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của dự án. Khi kê khai chi tiêu này cần chú thích cụ thể hiện trạng 
sử dụng (như: bỏ trống, làm nhà ở, bị lấn chiếm.ệ.). 
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Cơ quan chủ quản 
Tên Ban Quản lý dự án. 

Mau số 05b-ĐK/TSDA 

BÁO CÁO KÊ KHAI XE ô TỎ PHỤC vụ HOẠT ĐỘNG CỦA DỤ ÁN 

TÀI SẢN 
NHÃN 
HIỆU 

BIỀN 
KIẾM 
SOÁT 

SÓ CHỎ 
NGÒI/ 

TẢI 
TRỢNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XU ÁT 

NĂM 
Sử 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHỨC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUON 
GOC XE 

GIÁ TRỊ THEO SÒ KÉ TOÁN 
(Nghìn đồng) 

HIẸN TRẠNG 
Sử DỤNG 

TÀI SẢN 
NHÃN 
HIỆU 

BIỀN 
KIẾM 
SOÁT 

SÓ CHỎ 
NGÒI/ 

TẢI 
TRỢNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XU ÁT 

NĂM 
Sử 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHỨC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUON 
GOC XE 

Nguyên giá 
Giá tri 
còn lại 

Quản lý 
dự án 

Sử dụng 
khác 

TÀI SẢN 
NHÃN 
HIỆU 

BIỀN 
KIẾM 
SOÁT 

SÓ CHỎ 
NGÒI/ 

TẢI 
TRỢNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XU ÁT 

NĂM 
Sử 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHỨC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUON 
GOC XE 

Tổng 
cộng 

Tron s đó Giá tri 
còn lại 

Quản lý 
dự án 

Sử dụng 
khác 

TÀI SẢN 
NHÃN 
HIỆU 

BIỀN 
KIẾM 
SOÁT 

SÓ CHỎ 
NGÒI/ 

TẢI 
TRỢNG 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XU ÁT 

NĂM 
Sử 

DỤNG 

CÔNG 
SUÁT 

XE 

CHỨC 
DANH 

SỬ 
DỤNG 

XE 

NGUON 
GOC XE 

Tổng 
cộng Nguồn 

NSNN 
Nguồn 

khác 

Giá tri 
còn lại 

Quản lý 
dự án 

Sử dụng 
khác 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 
I-Dưán 1 
1-Xe..ệ 

2- Xe .Ẻ. 
II- Dụ án 2 
1-Xe.ể. 
2- Xe Ể.ệ 

Tông cộng: 

ngàyậ tháng năm , ngày tháng năm 
XÁC NHẶN CỦA CO QUAN CHỦ QUẢN DỤ ÁN (nếu có) THỦ TRƯỞNG BAN QUAN LÝ Dự ÁN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú ,Ế 

- Trường hợp sử dụng vào nhiều mục đích thì tích đồng thời vào các ô tương ứng. 
- Cột số (7): Ghi theo năm băl đâu đưa vào sử dụng phù hợp với năm đăng ký lần đầu tiên trên Giấy Đăng ký xe ô tô. 
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Co- quan chủ quản 
Tên Ban Quản lý dự án 

Mẩu số 05C-ĐK/TSDA 

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC PHỤC vu HOẠT ĐỘNG CỦA DỤ ÁN 
(NGOÀI TRỤ SỎ LÀM VIỆC*, XE ồ TÔ) 

TÀI SẢN KÝ HIỆU 
NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SỬ 

DỤNG 

GIA TRỊ THEO so KE TOAN 
(Nghìn dồng) HIỆN TRẠNG sử DỤNG 

TÀI SẢN KÝ HIỆU 
NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SỬ 

DỤNG 
Nguyên siá 

Giá trị 
còn lại 

Quản lý dự án Sử dụng khác 
TÀI SẢN KÝ HIỆU 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SỬ 

DỤNG 
Tổng cộng 

Trong đó Giá trị 
còn lại 

Quản lý dự án Sử dụng khác 
TÀI SẢN KÝ HIỆU 

NƯỚC 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SẢN 

XUÁT 

NĂM 
SỬ 

DỤNG 
Tổng cộng 

Nguồn NSNN Nguồn khác 

Giá trị 
còn lại 

Quản lý dự án Sử dụng khác 

/  2 3 4 5 6 7 8 9 10 / /  •  

IỆ Dư án 1 
1- Tài sản ... 
2- Tài sân ... 

3- Tài sản ế.. 
II. Du án 2 

Tông cộng: 

ngày; tháng năm , ngày. tháng năm 
XÁC NHẬN CỦA CO QUAN CHỦ QUẢN DỤ ÁN (nếu có) THỦ TRƯỞNG BAN QUAN LÝ Dự ÁN 

{Ký, họ tên và đóng dâu) (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chứ: 
- Trường hợp sừ dụng vào nhiều mục đích thì tích đồng thời vào các ô tương ứng. 
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IỊỘ, tình:... Mẩu số 06a-ĐK/TSC 
Co' quan quan lý câp trên/Co' quan chủ quản:.... 
Co" quan, tổ chức, đơn vị/Dự án sử dụng tài sản: 
Mã đon vị: 
Loại hình đon vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY ĐỎI THÔNG TIN VÈ ĐƠN VỊ sử DỤNG TÀI SẢN 

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI THÔNG TIN DÈ NGHỊ THAY DỎI NGÀY TIIÁNG TIIAY DỎỈ LÝ DO THAY DỎI 

1 2 .? 4 5 
1 Mã quan hệ ngân sách 
2 Tên cơ quan, tô chức, đơn vị/Dự án 
3 Cơ quan quản lý câp trên/Cơ quan chủ quản 
4 Thuộc loại (đơn vị tông hợp/ đơn vị đăng ký) 

5 Thuộc khối (Bộ, cơ quan trung ương/Tinh/huyện/xã) 

6 

Loại hình đơn vị 
+ Cơ quan nhà nước (cơ quan hành chính/cơ quan khác) 
+ Đơn vị sự nghiệp (giáo dục/ y tế/ văn hóa, thể thao/ 
khoa học công nghệ/ sự nghiệp khác; mức độ tự chủ tài 
chính) 
+ Tồ chức (chính trị/ chính trị - xã hội/ chính trị xã hội -
nghề nghiệp/ xã hội/ xã hội - nghề nghiệp) 

NGƯỜI LẬP BIÉU t ngày tháng năm 
(Ký, họ tên) THỦ TRU ỎNG co QUAN, TỎ CHÚ C, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghì chú : 
Cột số ỉ: Nếu thay đổi chi tiêu nào thì ghi vào dòng chí tiêu đó. Các chi tiêu không thay đổi thì bỏ trống. 
Cột sổ 2: Ghi thông tin cù của đơn vị, đã kê khai trong Cơ sờ dừ liệu CỊUỐC gia về tài sản công. 
Cột sô J.ẳ Ghi thông tin mới cùa đơn vị, thay đôi so với thông tin cũ, cần điêu chinh trong Cơ sờ dừ liệu quôc gia về tài sản công. 
Cột sổ 4ế- Ghi ngày/tháng/năm thay đổi thông tin. 
Cột sô 5.ể Ghi lý do về việc thay đôi thông tin của đơn vị (nêu rõ số hiệu, ngày tháng năm và trích yêu văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin - nếu có). 
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Bê.tinh: :• Mầu số 06b-ĐK/TSC 
Co' quan quản lý câp trên/Co1 quan chủ quản: 
Cơ1 quan, tố chức, đon vị/Dự án sử dụng tài sản: 
Mã đon vị: 
Loại hình đơn vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY ĐỐI THÔNG TIN VÈ TÀI SẢN LÀ TRỤ SÔ LÀM VIỆC, co SỎ HOẠT ĐỘNG sự NGHIỆP 

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ 
THAY DỐI 

NGÀY THÁNG 
THAY ĐỎI LÝ DO THAY DỐI 

1 2 3 4 5 
I. Vê đât 

1 Tên tài sản 
2 Địa chỉ khuôn viên đât 
3 Tổng diện tích (m2) 
4 Giá trị (Nghìn đông) 
5 HÌẹn trạng sư dụng (m2) 

- Làm trụ sở làm việc 
- Hoạt động sự nghiệp 

+ Không kinh doanh 
+ Kinh doanh 
+ Cho thuê 
+ Liên doanh, liên kêt 

- Sử dụng khác 
6 Thông tin khác 

IIẵ Vê nhà 
1 Tên nhà 
2 Thuộc khuồn viên đât 
3 Tông diện tích sàn sử dụng (m ) 
4 Sô tâng 
5 Nguyên giá (Nghìn đông) 

+ Nguôn ngân sách 
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+ Nguôn khác 
6 Giá trị còn lại (Nghìn đông) 
7 Hiện trạng sử dụng (m2) 

- Làm tru sở làm viêc 
- Hoạt động sự nghiệp: 

+ Không kinh doanh 
+ Kinh doanh 
+ Cho thuê 
+ Liên doanh, liên kêt 

- Sử dụng khác 
8 Thời gian sử dụng còn lại (năm) 
9 Thông tin khác 

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Ký, họ tên) 

ngày, thúng năm 
THỦ TRƯỞNG CO QUAN, Tỏ CHỨC, ĐƠN VI/BAN QUẢN LÝ Dự ÁN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú .Ệ 

Cột số /ế' Nếu thay đổi chỉ tiêu nào thì ghi vào dòng chỉ tiêu đó. Các chi tiêu không thay đổi thì bò trổng. 
Cột sô 2: Ghi thông tin cũ của đơn vị, đã kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc ệiã về tài sản công. 
Cột số .?Ề- Ghi thông tin mới cùa đơn vị, thay đôi so với thông tin cũ, cân dicu chỉnh trong Cơ sở dừ liệu quốc gia về tài sản công. 
Cột sổ </.ẳ Ghi ngày/tháng/năm thay đồi thông tin. 
Cột sổ 5.ệ Ghi lý do về việc thay đổi thông tin của đơn vị (nêu rõ số hiệu, ngày tháng năm và trích yểu vãn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin - nếu có). 
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Bộ tinh: Mẫu SỐ Oóc-ĐK/TSC 
Co1 quan quản lý câp trên/Co1 quan chủ quản: 
Co* quan, tổ chức, đon vị/Dự án sử dụng tài sản: 
Mã đo'n vị: 
Loại hình đon vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỎI THÔNG TIN VÈ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ 

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ THAY ĐỎI NGÀY THÁNG THAY ĐỐI LÝ DO THAY ĐÓI 

/ 2 3 4 5 
1 Biển kiểm soát 

2 
Loại xe (xe phục vụ chức danh/ Xc phục vụ 
chung/ Xe chuyên dùng) 

3 Nguyên giá (Nghìn đông) 
+ Nguôn ngân sách 
+ Nguồn khác 

4 Giá trị còn lại (Nghìn đông) 
5 Sô chô ngôi, tải trọng 
6 Hiện trạng sử dụng: 

- Quản lý nhà nước 
- Hoạt động sự nghiệp: 

+ Không kinh doanh 
+ Kinh doanh 
+ Cho thuê 
+ Liên doanh, liên kêt 

- Sử dụng khác 
7 Thời gian sử dụng còn lại (năm) 
8 Thông tin khác 

ngàyể thúng năm 
NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỜNG cơ QUAN, Tỏ CHỨC, ĐƠN VI/BAN QUẢN LÝ Dự ÁN 

(Ký, họ tên) (A"ý, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú : 
Cột số 2.ẽ Nếu thay đồi chỉ tiêu nào thì ghi vào dòng chỉ tiêu đó. Các chỉ tiêu không thay đổi thì bò trống. 
Cột so 2: Ghi thông tin cũ của đơn vị, đã kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sàn công. 
Cột sô 3: Ghi thông tin mới của đơn vị, thay đôi so với thông tin cũ, cần điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 
Cột sô 4: Ghi ngày/tháng/năm thay đôi thông tin. 
Cột số 5: Ghi lý do về việc thay đổi thông tin cùa đơn vị (nêu rõ số hiệu, ngày tháng năm và trích yếu văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin - nếu có). 
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Bộ, tỉnh: 
Co' quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản: 
Co- quan, tổ chức, đon vị/Dự án sử tlụng tài sản: 
Mã đơn vị: 
Loại hình đon vị: 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CÓ ĐỊNH KHÁC 

STT CHỈ TIÊU TIIỎNG TIN ĐÃ KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÈ NGHỊ THAY ĐỚI NGÀY THÁNG THAY ĐÓI LÝ DO THAY ĐỚI 
I 2 3 4 5 

1 Tên tài sản 

2 

Loại tài sản (Máy móc, thiêt bị tin học, điện tử; y tê; 
giáo dục - đào tạo; thể dục - thể thao; thí nghiệm, 
nghiên cứu khoa học; phương tiện vận tái đường thủy; 
tài sản vô hình; công trình vật kiến trúcể, tài sản khác) 

3 Nguyên giá (Nghìn đông) 
+ Nguôn ngân sách 
+ Nguôn khác 

4 Giá trị còn lại (Nghìn đông) 
5 Thông sô kỹ thuật 
6 Hiện trạng sử dụng: 

- Quán lý nhà nước 
- Hoạt động sự nghiệp: 

+ Không kinh doanh 
+ Kinh doanh 
+ Cho thuê 
+ Liên doanh, liên kct 

- Sừ dụng khác 
7 Thời gian sử dụng còn lại (năm) 
8 Thông tin khác 

ngày, tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIẼU THỦ TRƯỞNG co QUAN, Tỏ CHỨC, DƠN VI/BAN QUẢN LÝ Dự ÁN 

(Ký, họ tên) (Kýf họ tên và đóng dâu) 

Ghi chú ề* 
Cột số 1: Nếu thay đổi chi tiêu nào thì ghi vào dòng chi tiêu đó. Các chi tiêu không thay đồi thì bò trống. 
Cột số 2Ế* Ghi thông tin cũ của đơn vị, đã kê khai trong Cơ sờ dữ liệu CỊUOC eia về tài sàn công. 
Cột số Jề* Ghi thông tin mới của đơn vị, thay đổi so với thông tin cũ, cần điều chỉnh trong Cơ sở dừ liệu quốc gia về tài sản côngế 

Cột số 4: Ghi ngày/tháng/năm thay đôi thông tin. 
Cột số 5: Ghi lý do về việc thay đôi thông tin cùa đơn vị (nêu rõ sô hiệu, ngày tháng năm và trích yếu văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin - nếu có). 

Mẫu số 06d-ĐK/TSC 
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Bộ, tỉnh: 
Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản:.... 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án sử dụng tài sản:. 
Mã đon vị: 
Loại hình đon vị: 

Mẫu số 07-ĐK/TSC 

BÁO CÁO KÊ KHAI 
XÓA THÔNG TIN VÈ TÀI SẢN TRONG cơ SỎ DỮ LIỆU 

STT MÃ TÀI SẢN TÊN TÀI SẢN NGÀY THÁNG THAY ĐỐI LÝ DO THAY ĐÓI 
/ 2 3 4 

1 Ví dụ: Đất trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch quận X 

2 Ví dụ: Nhà làm việc A 

3 Ví dụ: Ô tô Biển kiểm soát 10A- 9999 

4 Ví dụ: Máy nội soi 

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Ký, họ tên) 

, ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG CO QUAN, Tổ CHỨC, ĐƠN VỊ/BAN QUẢN LÝ Dự ÁN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột so 1: Ghi ký hiệu, mã số của tài sản đã đăng ký trong Cơ sử dừ liệu quốc gia về tài sản công 
- Cột sô 2ệế Ghi tên thường gọi cùa tài sản cân xóa thông tin, ví dụ: Nhà A, Xe truyền trình lưu động,... 
- Cột số 3: Ghi ngày/tháng/năm xóa thông tin 
- Cột sổ 4ẽ- Ghi lý do về việc xóa thông tin về tài sân của đơn vị (do điều chuyển, phá dỡ, bán, thanh lý, thu hồi, tiêu hủy,..và số hiệu, ngày tháng năm và trích yếu văn bản của cấp có 
thẩm quyền về việc thay đổi thông tin). 
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Bộ, tĩnh:Ể.ắ. 
Mã đơn vi: 

Mẫu số 08a-ĐK/TSC 

BÁO CÁO TỐNG HỢP HIỆN TRẠNG sử DỤNG TÀI SẢN CÔNG 
Ngày báo cáo: / / 

Phần 1: Tổng họp chung 

ĐVT chơ: So ỉượìig /ứ.ẻ Cái, khuôn viên; Diện tích lù.ễ m2. 

TÀI SẢN SỐ 
LƯỢNG 

DIỆN 
TÍCH 

HIỆN TRẠNG sử DỤNG 

TÀI SẢN SỐ 
LƯỢNG 

DIỆN 
TÍCH Quản lý 

nhà nước 

Hoạt động sự ng liệp 
Sử dụng khác 

TÀI SẢN SỐ 
LƯỢNG 

DIỆN 
TÍCH Quản lý 

nhà nước Không kinh 
doanh Kỉnh doanh Cho thuê Liên doanh, 

liên kết 
Sử dụng hỗn 

hợp 
Sử dụng khác 

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1- Đất khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

Tông cộng 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia vè tài sản công. 

, , ngày thúng năm 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊ CH UBND CẤP TỈNH 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột 4,5, 6.7, 8, 9, 10: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m2) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. 
- Đôi với tài sản là nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sứ dung; nếu không tách được 
thì ghi vào "sử dụng hỗn hợp". 
- Đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác: Trường hợp tài sàn được sừ dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào "sử dụng hồn hợp". 
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Bộ, tỉnh:.Ế.Ệ 
Mã đon vị: 

Mầu số 08a-ĐK/TSC 

BÁO CÁO TỎNG HỢP HIỆN TRẠNG sử DỤNG TÀI SẢN CÔNG 
Ngày báo cáo: / / 

Phần 2. Chi tiết theo loại hình đon vị 
ĐVT chơ: Số lưọ7/ẹ là: Cái, khuôn viên; Diện tích tòế* m2. 

TÀI SẢN 
SÓ 

LƯỢNG 
DIỆN 
TÍCH 

HIÊN TRANG sử DUNG 

TÀI SẢN 
SÓ 

LƯỢNG 
DIỆN 
TÍCH Quản lý nlìà 

nước 

Hoat động sư nghiêp 
Sử dụng khác 

TÀI SẢN 
SÓ 

LƯỢNG 
DIỆN 
TÍCH Quản lý nlìà 

nước Không kinh 
doanh 

Kinh doaiih Cho thuê 
Liên doanh, 

liên kết 
Sử dụng hỗn 

họp 
Sử dụng khác 

/ 2 3 4 5 ố 7 8 
I- Khối quản lý nhà nưóc 
] - Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sàn cô đinh khác 
II- Khối sự nghiệp 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 
ĩn khối các tô cĩiĩrc 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 
IV- Khối dự ần 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

Tông cộng 

Nguồn: Cơ SỞ dữ liệu quốc gia về tài sản cồng. 

ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CÁP TỈNH 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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Bộ, tỉnh:.... 
Mã đon vị: Mẫu số 08a-ĐK/TSC 

BÁO CÁO TÓNG HỢP HIỆN TRẠNG sử DỤNG TÀI SẢN CÔNG 
Ngày báo cáo: / / 

Phần 3. Chi tiết theo từng đon vị 

ĐVT cho: số lượng là: Củi, khuôn viên; Diện tích lù: ra2. 

TÀI SẢN só 
LƯỢNG 

DIỆN 
TÍCH 

HIỆN TRANG Sử DỤNG 

TÀI SẢN só 
LƯỢNG 

DIỆN 
TÍCH Quản lý 

nhà nuóc 

Hoạt động stẽr nghiệp 
Sử dụng khác 

TÀI SẢN só 
LƯỢNG 

DIỆN 
TÍCH Quản lý 

nhà nuóc Không kinh 
doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, 

liên kết 
Sử dụng hỗn 

hợp 
Sử dụng khác 

/ 2 3 4 5 6 7 8 

I- Đon vi A 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 
II- Đơn vi B 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

Tổng cộng 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CÁP TỈNH 

{Ký, họ tên) (Kỵ, họ tên và đóng dấu) 
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Bộ, tỉnh:ẻ.ễẳ 
Mã đon vị: 

Mau số 08b-ĐK/TSC 

BÁO CÁO TỐNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG 
Kỳ báo cáo: Từ ngày / / đến ngày / / 

Phần 1: Tổng họp chung 

ĐVT cho: So lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá tà.ẳ Nghìn đồng. 

TÀI SẢN 
SO ĐAU KY SÓ TĂNG TRONG KỲ SOG AM TRONG KY SO CUOI KY TÀI SẢN 

Số lưọiig Diên tích Nguyên giá Số lượng Diên tích Nguyên giá Số lượng Diên tích Nguyên giá số lương Diên tích Nguyên giá 
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • II 12 13 

1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

Tông cộng 
Nguồn: Cơ sở dừ liệu quốc gia về tài sản công. 

, lĩ gày thúng năm 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH 

(Kỹ, họ tên) (ẪTý, họ tên và đóng dấu) 
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Bệ: t.inh:;v; Mẫu số 08b-ĐK/TSC 
Mã đon vị: 

BÁO CÁO TÒNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG 
Kỳ báo cáo: Từ ngày / / đến ngày / / 

Phần 2: Chi tiết theo loại hình đon vị 

ĐVT cho: số lượng ỉà.ề Cái, khuôn viên; Diện tích là.ế m',ẳ Nguyên giá là: Nghìn đồng 

SO ĐAU KY SO TANG TRONG KY SO GIAM TRONG KY SÓ CƯÓIKỲ 
TAI SAN Số Diện Nguyên Số Diện Nguyên Số Diên Nguyên Số Diện Nguyên 

lượng tích gia lượng tích gia luọìlg tích giá lượng tích giá 
1 •> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I- Khối quản lý nhà 1»U'ÓC 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 
ỉỉ- Khối sự nghiệp 
1- Đất khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 
III- Khối các tổ chức 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 
III- khối dữ án 
1 - Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sân cô đinh khác 

Tông cộng 
Nguồn: Cơ sử dù' liệu quôc gia vê tài sản công. 

ngày, tlĩúỉĩg năm 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH ƯBND CÁP TỈNH 

(Ký, họ tên) [Ký, họ tên và đóng dấu) 
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Bộ, tỉnh:..ễ. 
Mã đon vị: Mẫu số 08b-ĐK/TSC 

BÁO CÁO TỔNG HỌP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỒNG 
Kỳ báo cáo: Từ ngày / / đến ngày / / 

Phần 3: Chi tiết theo từng đon vị 

ĐVT cho: sổ ìưọiĩg là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá /ờếệ Nghìn đồng. 

TÀI SẢN 
MÃ 

ĐƠN 
VI 

SỐ ĐẦU KỲ SO TANG TRONG KY SÔ GIẢM TRONG KỲ S( 3 CUOI KY 
TÀI SẢN 

MÃ 
ĐƠN 

VI 
Số 

luọng 
Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Số 
lượng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

SỐ 
lượng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

SỐ 
lương 

Diện 
tích 

Nguyễn 
giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I- Đon vi A 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cố định khác 
II- Đơn vi B 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

Tông cộng 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

f , ngày tháng năm 
NGƯỜI LẶP BÁO CÁO Bộ TRƯ ONG/CHỦ TỊCH ƯBND CÁP TỈNH 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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Bộ: Mầu số 09a-CK/TSC 
Co' quan quản lý câp trên: 
Co1 quan, tổ chức, đon vị sử dụng tài sản: 
Mã đơn vị: 
Loại hình đon vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐÀU TU XÂY DựNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 
NAM ... 

stt Tên tài sản 
Đon 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Nhãn 
hiệu 

Nuớc 
sản xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Giá 
mua/thuê 

(Nghìn 
đồng) 

Hình thức 
mua 

sắni/thuê 

Nhà 
cung 
cáp 

(người 
bán) 

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, khuyến 
mãi thu đưọc 
khi thưc hiện 
mua sắm (nếu 

có) 

Việc sử dụng các khoản hoa 
hồng, chiết khấu, khuyến 

mãi (nếu có) 
Ghi 
chú 

stt Tên tài sản 
Đon 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Nhãn 
hiệu 

Nuớc 
sản xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Giá 
mua/thuê 

(Nghìn 
đồng) 

Hình thức 
mua 

sắni/thuê 

Nhà 
cung 
cáp 

(người 
bán) 

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, khuyến 
mãi thu đưọc 
khi thưc hiện 
mua sắm (nếu 

có) 

Nộp NSNN 
(Nghìn 
đồng) 

Được để lại 
đơn vị 

(Nghìn đồng) 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I Đầu tu xây dựng, mua sắm 

1 
Trụ sở làm việc/ CO' sở hoạt 
động sự Iighiệp 
... 

2 Xe ô tô 

.ế. 
3 Tài sản cố định khác 

... 
II Tài sản giao mói 

1 
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt 
động sụ nghiệp 

... 
2 Xe ô tô 

.ề. 
3 Tài sản cố định khác 

... 
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IU Tài sản đi thuê 

1 
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

... 

2 Xe ô tô 

... 

3 Tài sản cố địiili khác 

... 

IV 
Tài sản từ nguồn viện trợ, 
quà biếu, tặng cho (nếu có) 

... 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
(Ký, họ tên) 

Ngày tháng năm 
THỪ TRƯỞNG CO QUAN 

ịKý, họ tên vù đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toán và thanh lý họp đồng 
mua sắm tài sản. 
- Cột số 9: Ghi rõ hình thức mua sắm/thuê: Đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp. 
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Bộ: "nh:—'"i ;• Mẫu số «9b-CK/TSC 
Co' quan quản lý câp trên: 
Co" quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 
Mã đon vị: 
Loại hình đơn vị: 

CỒNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, sử DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, co SỞ HOẠT DỘNG sụ NGHIỆP 
NĂM ... 

s 
T 
T 

Danh mục 
trụ sỏ' làm 
việc, CO' sỏ1 

hoạt động 
sự nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 

Ghi 
chú 

s 
T 
T 

Danh mục 
trụ sỏ' làm 
việc, CO' sỏ1 

hoạt động 
sự nghiệp 

Diện 
tích 
(n?) 

Giá trị 
quyền sử 
dung đất 
theo sổ kế 

toán 
(Nghìn 
đồng) 

Hiện trạng sử clụng đất đến thòi điểm công 
khai (m2) 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
diện 
tích 
sàn 
sủế 

dụng 
(m2) 

Giá trị theo 
sổ kế toán 

(Nghìn đồng) 

Hiện trạng sử dụng nhà đến thòi điểm công khai 
(lây theo diện tích sàn sử dụng (m2)) Ghi 

chú 

s 
T 
T 

Danh mục 
trụ sỏ' làm 
việc, CO' sỏ1 

hoạt động 
sự nghiệp 

Diện 
tích 
(n?) 

Giá trị 
quyền sử 
dung đất 
theo sổ kế 

toán 
(Nghìn 
đồng) 

Trụ 
sơ 

làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp 
Sử 

dụng 
khác 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
diện 
tích 
sàn 
sủế 

dụng 
(m2) 

Nguyên 
giá 

Giá 
trị 

còn 
lại 

Trụ 
sở 

làm 
viộc 

Hoạt (lộng sự nghiệp 
Sử 

dụng 
khác 

Ghi 
chú 

s 
T 
T 

Danh mục 
trụ sỏ' làm 
việc, CO' sỏ1 

hoạt động 
sự nghiệp 

Diện 
tích 
(n?) 

Giá trị 
quyền sử 
dung đất 
theo sổ kế 

toán 
(Nghìn 
đồng) 

Trụ 
sơ 

làm 
việc 

Không 
kinh 

(loanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
diện 
tích 
sàn 
sủế 

dụng 
(m2) 

Nguyên 
giá 

Giá 
trị 

còn 
lại 

Trụ 
sở 

làm 
viộc 

Không 
kinh 

doanh 

Kinli 
doanh 

Chơ 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng 
hỗn hợp 

Sử 
dụng 
khác 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Địa chi 1 

2 Đia chi 2 
3 

Tổng cộng: 

NGƯỜI LẬP BI Éu Ngày tlìáng năm 
(Ký, họ tên) THỦ TRƯỞNG co QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Công khai về nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sừ dụng; nếu không tách được thì 
ghi vào "sử dụng hỗn hợp". 
- Nếu tại đơn vị phát sinh việc "sử dụng khác" diện tích nhà, đất thì ghi rõ hiện trạng sử dụng khác (bị lấn chiếm, bò trốngễ..). 
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tinh: ••••• Mẩu số 09C-CK/TSC 
Co- quan quản lý cap trên: 
Co' quan, tổ chức, đon vị sử dụng tài sản: 
Mã đơn vị: 
Loại hình đơn vị: 

CỒNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, sử DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CÓ ĐỊNH KHÁC 
NĂM... 

ST 
T 

Danh mục xe ô tô và tài sản 
khác của CO' quan, đơn vị, 

tỗ chức 

Bộ phận 
sử dụng 

Số 
lượng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thòi điểm công 
khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng 

ST 
T 

Danh mục xe ô tô và tài sản 
khác của CO' quan, đơn vị, 

tỗ chức 

Bộ phận 
sử dụng 

Số 
lượng 

Nguyên giá 

Giá tri 
còn lại 

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu 

chuẩn 

Phục VỊI 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 

động đặc 
thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

ST 
T 

Danh mục xe ô tô và tài sản 
khác của CO' quan, đơn vị, 

tỗ chức 

Bộ phận 
sử dụng 

Số 
lượng 

Tổng cộng 
Trong đó Giá tri 

còn lại 

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu 

chuẩn 

Phục VỊI 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 

động đặc 
thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

ST 
T 

Danh mục xe ô tô và tài sản 
khác của CO' quan, đơn vị, 

tỗ chức 

Bộ phận 
sử dụng 

Số 
lượng 

Tổng cộng Nguồn 
ngân sách 

Nguồn 
khác 

Giá tri 
còn lại 

Phục vụ 
chức 

danh có 
tiêu 

chuẩn 

Phục VỊI 
công tác 
chung 

Phục vụ 
hoạt 

động đặc 
thù 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
khác 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 72 13 14 75 

I Xe ô tô 
1 Xe 1 
2 Xe 2 

II Tài sản cố đinh khác 
1 Tài sản cô đinh A 
2 Tài sản cô đinlì B 

Ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIÉU THỦ TRƯỞNG cơ QUAN 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chứ: 
- Cột 2: Phần I Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999). 
- Trường hợp có "sử dụng khác" thì ghi rõ hiện trạng đang sử dụng. 
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Bộ, tỉnh: 
Cơ quan quản lý cấp trên: 
Co' quan, tổ chúc, don vị sử dụng tài sản: 
Mã đon vị: 
Loại hình đơn vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH xử LÝ TÀI SẢN CÔNG 
NĂM 

STT 
Danh mục tài sản trong 
kỳ báo cáo được xử lý 

Giá Irị theo sổ sách kế toán 
(Nghìn đồng) 

Hình thức xử lý theo Quyết (lịnh cùa 
cấp có thẩm quyền Kết quả 

xử lý đến 
thời điểm 
báo cáo 

Số tiền thu được lừ xử Iv tài sản 
(Nghìn đồng) Chi phí 

xử lý tài 
sân 

Ghi chú STT 
Danh mục tài sản trong 
kỳ báo cáo được xử lý 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Điều 
chuyến Bán 

Thanh 
lý 

Tiêu 
huỷ 

Xử lý trong 
trường liọp bị 

mất, bị hủy hoại 

Xử 
lý 

khác 

Kết quả 
xử lý đến 
thời điểm 
báo cáo 

Tổng 
cộng 

Đã nộp tài 
khoản tạm 

giữ 

Chưa nộp 
tài khoãn 
tạm ị>iũ' 

Chi phí 
xử lý tài 

sân 
Ghi chú STT 

Danh mục tài sản trong 
kỳ báo cáo được xử lý 

Nguồn 
ngân sách 

Nguồn 
khác 

Giá trị 
còn lại 

Điều 
chuyến Bán 

Thanh 
lý 

Tiêu 
huỷ 

Xử lý trong 
trường liọp bị 

mất, bị hủy hoại 

Xử 
lý 

khác 

Kết quả 
xử lý đến 
thời điểm 
báo cáo 

Tổng 
cộng 

Đã nộp tài 
khoản tạm 

giữ 

Chưa nộp 
tài khoãn 
tạm ị>iũ' 

Chi phí 
xử lý tài 

sân 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
I Đất 
1 Đia chỉ ... 

II Nhà 
1 Đia chi ế.. 

Nhà 1 
Nhàẳ.. 

2 Điachỉ... 

III Xe ô tô 
1 Xe 1 
2 Xe ... 

IV Tài sản cố đinh khác 

Ngày tháng năm 
NGƯỜI LẶP BIÊU THỦ TRƯỜNG co QUAN 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghì chú: 
- Cột 2: Phần III Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camrỵ 10A-9999). 
- Cột 12: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu giá, niêm yết, chi định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình thức thanh lý (phá dờ, hủy bỏ, 
bán đấu siá, bán niêm yếl, bán chi định). 

Mầu số 09d-CK/TSC 
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Bộ tinh:. Mẫu SỐ 09đ-CK/TSC 
Co- quan quản lý câp trên: 
Cơ quan, tổ chức, đon vị sử dụng tài sản: 
Mã đon vị: 
Loại hình đon vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGƯÒN Lực TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG 
NĂM ẵếềệ. 

stt Tên tài sán 

Kinh doanh Chơ thuê Liên doanh, liên kết 

stt Tên tài sán 

Số 
luọng/ 
diện 

tích tài 
sản 
kỉnh 

doanh 

Hình 
thức 
kỉnh 

doanh 

Số tiền 
thu được 
từ việc 
kinh 

doanh 
trong năm 

(Nghìn 
đồng) 

Số 
lưọng/ 
diện 

tích tài 
sản 
cho 
thuê 

Đon 
giá 

thuê 

Tên cơ 
quan, 
đon vị, 
tổ chưc 
thuê tài 

săn 

Họp 
đồng 
cho 

thuê tài 
sản 

(sổề.ề, 
ngày...) 

Thòi 
hạn 
cho 
thuê 

(từ 
đến....) 

Số tiền thu 
được từ 
việc cho 

thuê tài sản 
trong năm 

(Nghìn 
đồng) 

Số 
luọilg/ 
diện 

tích tài 
sản liêii 
(loanh, 
liên kết 

Đối 
tác 
liên 

doanh 
liên 
kết 

Hình 
thúc 
liên 

doanh, 
liên két 

Họp 
đồng 
liên 

doanh, 
liên kết 
(số..ằ, 

ngày...) 

Thòi 
hạn 
liên 

doanh, 
liên kết 
(từ .... 
đến ...) 

c x  . . X  Sô tiên 
thu đu ọc 
từ việc 

liên 
dưanh, 
liên kết 

trong năm 
(Nghìn 
đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
I Nhà, đất 

Cơ sờ nhà, đât tạiệ.. 

II Xe ô tô 
Xe 1 

III Tài sản cố định khác 

NGƯỜI LẬP BIÉU Ngày tháng năm 
(Ký vù ghi  rõ họ tên)  THỦ TRƯỞNG cơ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, đúng dấu và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 
- Cột 2: Phần II Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999). 
- Cột 3, 6, 12: Ghi chỉ tiêu diện tích đôi với tài sản là đất, nhà; ghi chỉ tiêu số lượng đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. Trường hợp là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp thì ghi diện tích sàn sử dụng vào mục đích kinh cloanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 
- Cột 14: Ghi rõ hình thức liên doanh, liên kết theo quy định tại khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP nsày 26/12/2017 của Chính phủ. 
- Căn cứ vào các hình thức khai thác tài sản công thực tê theo quy định của pháp luật, cơ quan, tồ chức, đơn vị bổ sung các cột chi tiêu công khai về các hình thức khai thác khác cho 
phù hợp. 
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Bỹ:tỉn,ầ: ;;; Mau số lOa-CK/TSC 
Mã đon vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐÀU Tư XÂY DựNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 
NAM... 

ĐVT cho: So lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích /í/ệẺ in; Nguyên giá là: Nghìn đòng. 

STT TÀI SẢN 
ĐAU TI Ư XÂY DƯNG/ MUA SẮM TIEP NHẠN THUÊ STT TÀI SẢN 

Số lượng Diên tích Nguyên giá Số luọiìg Diên tích Nguyên giá Số lượng Diên tích Nguyên giá 
/ 2 .? 4 5 6 7 <v 9 10 II 

I Đon vi A 
] - Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

II Đơn vị B 

Tổng cộng 

, ngày tháng năm 
Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CÁP TỈNH 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

NGƯỜI LẶP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Bộ, tỉnh:ẵ.ệ. 
Mã đơn vị: 

Mẫu số lOb-CK/TSC 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỪ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 
NĂM... 

STT TÀI SẢN 

TỎNG CỘNG HIỆN TRẠNG sử DỤNG 

STT TÀI SẢN 

TỎNG CỘNG 

Quản lý 
nhà nước 

Hoat đông sư nghiêp 
Sử dụng 

khác 
STT TÀI SẢN 

SÓ LƯỢNG DIỆN TÍCH 
Quản lý 

nhà nước 
Không 
kinh 

doanh 
Kinh 

doanh 
Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử dụng 
hỗn hợp 

Sử dụng 
khác 

1 2  3 4 5  6 7  8 9  10 11 

I Đơn vị A 
1- Đât khuôn v i ê n  

2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

II Đơn vi B 

Tông cộng 

ngày tháng năm 
Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH ƯBND CÁP TỈNH 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m2) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng ềsử dụng theo số hrợng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. 
- Đôi với tài sản là nhà: Trường hợp có thê tách biệt được phân diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện Lích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được 
thì ghi vào "sử dụng hôn hợp". 
- Đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác: Trường hợp tài sản dược sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào "sử dụng hỗn hợp". 
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Bộ, tính:.ẵể. 
Mã đon vị: 

Mẫu số lOc-CK/TSC 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH xử LÝ TÀI SẢN CÔNG 
NĂM 

ĐVT cliu: số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích lù.Ể IH2,Ệ Nguyên giá/Giá trị còn lại /àể- Nghìn đồng. 

Danh mục tài sản trong kỳ 
báo cáo đuọc xử lý 

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường họp 
bị mất, bị hủy hoại 

STT 
Danh mục tài sản trong kỳ 

báo cáo đuọc xử lý Số 
lượng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
cùn lại 

Số 
luọilg 

Diện 
tích 

Mguyên 
giá 

Giá trị 
còn lụi 

Số 
lượng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
CÒI1 lại 

Số 
lượng 

Diện 
lích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 1

 <»
 

5
 e

* 
na

 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

SỐ 
lirọng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
cùn lại 

Glii 
chú 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

I Đơn vị A 

1- Đât khuôn viên 

2- Nhà 

3- Xe ô tô 

4- Tài sản cố định khác 

II Đon vị B 

Tông cộng 

ngày thúng năm 
Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH ƯBND CÁP TỈNH 

(Ký, họ tên và đủng dấu) 

Ghi chú: 
- Trường hợp phát sinh xử lý tài sản theo hình thức khác theo quy định của pháp luật thì bỗ sung các cột chi tiêu công khai về hình thức xử ]ý khác (số lượng, diện tích, nguyên giá 
giá trị còn lại) cho phù họp. 
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Bỷl tính: Mau số lOd-CK/TSC 
Mã đon vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGƯÒN Lực TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG 
NĂM 

ĐVT cho: số lượng lù: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2,ề Nguyên giá/Giá trị còn lại/số tiền thu được là: Nghìn đồng. 

STT TÀI SẢN 

KINH DOANH CHO THUE LIÊN DOANH, LIÊN KẾT 

STT TÀI SẢN 
Số 

lưọng/ 
diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số tiền thu 
được từ 
việc kinh 

doanh 
trong năm 

Số 
Iưọng/ 
diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số tiền thu 
được từ việc 
cho thuê tài 

sản trong 
năm 

Số 
I trọng/ 
diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số tiền thu 
được từ việc 
liên doanh, 

liên kết trong 
năm 

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Đon vị A 

Đât 

Nhà 

Xe ô tô 

Tài sàn cố định khác 

II Đon vị B 

,ế. 
ngày tháng năm 

Bộ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CÁP TỈNH 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột 3, 7, 11: Ghi chi tiêu diện tích đối với tài sàn là đất, nhà; ghi chi tiêu số lượng đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. 
- Trường hợp phát sinh hình thức khai thác khác theo hình thức khác theo quy định cùa pháp luật thì bổ sung các cột chỉ tiêu công khai về hình thức khai thác khác (tên hình thức 
khai thác, sô lượng/diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại, sô tiền thu được) cho phù hợp. 
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Bộ TÀI CHÍNH Mẫu SẠ ! la-CK/TSC 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐÀU Tư XÂY DựNG, MƯA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 
NẰM ệ.. 

ĐVT chơ: Số lượng /ỒẲ- Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2ằ> Nguyên giá /ồệ- Nghìn đồng. 

STT TÀI SẢN 
ĐẦU TƯ XÂY DựNG/ MUA SẮM riEP NHẠN THUE 

STT TÀI SẢN 
Số lượng Diên tích Nguyên giá SỐ lượng Dicn tích Nguyên giá Số lượng Diên tích Nguyên giá 

/ 2 3 4 5 6 7 8 y 10 

A Cơ quan trung ương 
I Bộ, ngành A 

1 - Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe 0 tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

II Bộ, ngành B 

B Địa phương 
I Tỉnh A 

1 - Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

II Tỉnh B 

Tổng cộng 

ngày tháng năm 
BỌ TRƯỞNG 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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Bộ TÀI CHÍNH 

CỔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI SẢN CỒNG 
NĂM .ế. 

Mầu số llb-CK/TSC 

STT TÀI SẢN 
TÓNG CỘNG 

HIỆN TRẠNG sử DỤNG 

STT TÀI SẢN 
TÓNG CỘNG 

Quản lý 
nhà nưởc 

Hoat động sự nghiệp 
Sử dụng 

khác 
STT TÀI SẢN 

SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH 
Quản lý 

nhà nưởc Không kinh 
doanh 

Kinh 
doanh 

Cho thuê Liên doanh, 
liên kết 

Sử dụng 
hỗn hop 

Sử dụng 
khác 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
A Cơ quan trung ương 
I Bộ, ngành A 

1 - Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

II Bộ, ngành B 

B Địa phương 
I Tỉnh A 

1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

II Tỉnh B 

Tông cộng 

ngày, tháng năm 
BỌ TRƯỞNG 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột 5,6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m2) đối vói tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. 
- Đôi với tài sản là nhà: Trường họp có thê tách biệt được phân diện tích sừ dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đôi với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được 
thì ghi vào "sử dụng hồn hợp". 
- Đối với tài sàn là xe ô tô, tài sản cố định khác: Trường hợp tài sản được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào "sử dụng hồn hợp". 
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Bộ TÀI CHÍNH Mầu Số 1 lc-CK/TSC 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH xử LÝ TÀI SẢN CÔNG 
NĂM 

ĐVTclìo.ế Số lượng /ứễ- Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Gằiă trị còn lại lù: Nghìn đồng. 

STT 
Danh mục tài sản trong kỳ 

báo cáo được xử lý 

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy Xứ lý trong trưòug hụp 
bị mất, bị hủy hoại Ghi 

chú 
STT 

Danh mục tài sản trong kỳ 
báo cáo được xử lý Số 

lượng 
Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Sổ 
lượng 

Diện 
tích 

•Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số 
luọng 

Diện 
tích 

Vguyên 
giá 

Giá Irị 
còn lại 

Số 
1 trọng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số 
luọilg 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

SỐ 
1 trọng 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Ghi 
chú 

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 75 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A Cơ quan trung ương 

I Bộ, ngành A 
1 - Đât khuôn viên 

2- Nhà 

3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô định khác 

II Bộ, ngành B 

B Địa phương 

I Tình A 
1 - Đàt khuôn viên 

2-Nhà 1 

3- Xe ô tô 
4- Tài sàn cố định khác 

II Tỉnh B ; 

Tồng cộng 

ngày, tháng năm 
Bộ TRƯỞNG 

(Kỹ, họ tên và đóng cìấu) 

Ghi chứ: 
- Trường hợp phát sinh xử lý tài sản theo hình thức khác theo quy định cùa pháp luật thì bổ sung các cột chi tiêu công khai về hình thức xử lý khác (tên hình thức xử lý, số lượng, 
diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại) cho phù hợp. 
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Bộ TÀI CHÍNH Mgu S5 1 ld-CK/TSC 
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUÒN Lực TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM Ế.... 
ĐVT cho: So lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: /722,ễ Nguyên giá/Giá trị còn lại/sổ tiền thu được tòếệ Nghìn đồng. 

STT TÀI SẢN 

KINH DOANH CHO THUE LIÊN DOANH, LIÊN KÉT 

STT TÀI SẢN 
Số 

lưọng/ 
diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số tiền thu 
được từ việc 
kinh doanh 
trong năm 

Số 
lưọng/ 
diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Số tiền thu được 
từ việc cho thuê 

tài sản trong năm 

Số 
lưọiig/ 
diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
CÒ11 lại 

Số tiền thu đuọc 
từ việc liên 

doanh, liên kết 
trong năm 

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A Co1 quan trung ương 

I Bộ, ngành A 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

II Bộ, Iigành B 

B Địa phuong 

I Tỉnh A 
1- Đât khuôn viên 
2- Nhà 
3- Xe ô tô 
4- Tài sản cô đinh khác 

II Tỉnh B 

Tổng cộng 

ngày tháng năm 
BỌ TRƯỞNG 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột 3,7, 11: Ghi chỉ tiêu diện tích đối với tài sản là đất, nhà; ghi chỉ tiêu số lượng đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. 
- Trường hợp phát sinh hình thức khai thác khác theo hình thúc khác theo quy định của pháp luật thì bổ sung các cột chỉ tiêu công khai về hình thức khai thác khác (tên hình thức 
khai thác, sô lượng/diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại, sô tiền thu được) cho phù hợp. 
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