
 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp cấp tỉnh;  

- Các doanh nghiệp nhà nước. 

 

  

Tiếp nhận Công văn số 8393/BTC-QLCS ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính 

về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, 

 Để tăng cường quản   , nâng cao hiệu quả sử dụng,  hai thác,  ử    tài sản 

và ứng dụng, thương  ại bán  ết quả của các nhiệ  vụ  hoa học và công nghệ sử 

dụng vốn nhà nước, phòng, chống ti u cực, thất thoát,   ng phí trong quản   , sử 

dụng tài sản h nh thành thông qua nhiệ  vụ  hoa học và công nghệ, Chủ tịch  y 

ban nhân dân tỉnh y u cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị c   i n quan tổ chức 

thực hiện  ột số nhiệ  vụ, giải pháp trọng tâ  sau: 

 1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc  ác định giá trị tài sản là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước cho các đối tượng chịu 

sự tác động của chính sách, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; cơ quan thực hiện 

chức năng quản    nhà nước về khoa học và công nghệ; cơ quan được giao quản 

lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

 2. Đối với các tổ chức, cá nhân chủ tr  thực hiện các nhiệ  vụ  hoa học và 

công nghệ sử dụng vốn nhà nước 
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 a) Thực hiện việc trang bị tài sản để triển  hai thực hiện nhiệ  vụ  hoa học 

và công nghệ đúng quy định, tiết  iệ , hiệu quả, quản   , sử dụng tài sản để thực 

hiện nhiệ  vụ đúng  ục đích; thực hiện  ập,  ở sổ theo dõi ri ng tài sản, quản   , 

 ưu trữ hồ sơ về tài sản theo quy định; đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào 

Cơ sở dữ  iệu quốc gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

theo quy định của pháp  uật; thực hiện  iể     và thực hiện chế độ báo cáo tài sản 

theo quy định và theo y u cầu của cơ quan, người c  thẩ  quyền. 

 b) Khi nhiệ  vụ  ết thúc, thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản;  iể  

  ,  ập phương án  ử    tài sản đúng thời hạn và h nh thức  ử    theo quy định để 

báo cáo cơ quan, người c  thẩ  quyền tổng hợp, thẩ  định, quyết định  ử   ; tổ 

chức  ử    sau  hi phương án  ử    tài sản được cấp c  thẩ  quyền ph  duyệt 

bảo đả   ịp thời, đúng pháp  uật, công  hai,  inh bạch và hiệu quả. 

 c) Thực hiện nghi   quy định về giao tài sản  à  ết quả của nhiệ  vụ  hoa 

học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, bảo đả  công  hai,  inh bạch, đúng 

đối tượng. Thực hiện thu hồi đối với các tài sản  à  ết quả của nhiệ  vụ  hoa học 

và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đ  giao cho tổ chức, cá nhân chủ tr  trong 

thời hạn 03 nă ,  ể từ ngày được giao tài sản  hông sử dụng để ứng dụng, 

thương  ại h a hoặc  hông gửi báo cáo thực hiện ứng dụng, thương  ại h a 

hàng nă  theo quy định. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 

tài sản là kết quả của nhiệ  vụ ngân sách cấp, đại diện phần quyền chủ sở hữu 

đối với phần tài sản thuộc về nhà nước của nhiệ  vụ ngân sách hỗ trợ. 

 4. Đề nghị các cơ quan c  chức năng thanh tra,  iểm tra thực hiện việc 

thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đối với tài sản được hình thành thông qua 

thực hiện nhiệm vụ  hoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Xử    nghiêm 

các hành vi vi phạ  hoặc báo cáo cấp c  thẩ  quyền  ử    các hành vi vi phạ  

(nếu c ),  hông để thất thoát,   ng phí tiền và tài sản của Nhà nước. 

  5. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời tổng hợp, 

báo cáo  y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, xử lý theo 

quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:   
- Như tr n; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Huyền 
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