
 

   

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

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

cấp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiêp nhà nước. 
 

 

 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 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 26/12/2017 và Nghị định số 

165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. 

Theo quy định của pháp luật, số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại các 

cơ quan, cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị-xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn 

vị), các nội dung gồm: (1) tiền bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do sắp xếp nhà, đất; (2) tiền 

thu được từ cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, khai thác quỹ đất, 

mặt nước gắn với tài sản kết cấu hạ tầng và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng; (3) tiền 

thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; (4) tiền thu được 

từ bán, thanh lý tài sản, bán phần sở hữu của nhà nước đối với tài sản trang bị để 

thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước và tiền thu được 

từ việc giao quyền sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng vốn nhà nước;… được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà 

nước do Sở Tài chính làm chủ tài khoản. 

 Nhằm thực hiện việc quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và kịp thời 

nộp ngân sách nhà nước số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công, 
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1. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao tổ chức 

khai thác, xử lý tài sản công thu đúng, thu đủ số tiền từ khai thác, xử lý tài sản 

công và nộp kịp thời số tiền này vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính làm chủ 

tài khoản theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao 

tổ chức khai thác, xử lý tài sản công không được giữ lại số tiền thu từ khai thác, 

xử lý tài sản công để sử dụng. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, thuê, nhận 

chuyển nhượng tài sản, quyền khai thác tài sản không thanh toán đầy đủ tiền 

theo thời hạn quy định thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao tổ 

chức khai thác, xử lý tài sản có văn bản kèm hồ sơ có liên quan gửi cơ quan thuế 

để xử lý theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính, cơ quan được giao làm chủ tài khoản tạm giữ để 

quản lý các khoản thu từ xử lý, khai thác tài sản công triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

 a) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được 

giao tổ chức xử lý, khai thác tài sản công nộp tiền xử lý, khai thác tài sản công 

vào tài khoản tạm giữ theo đúng quy định. 

 b) Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích số tiền đã được các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nộp vào tài khoản tạm giữ. Chi trả kịp thời, đúng quy định các 

khoản chi phí liên quan đến việc xử lý, khai thác tài sản công. Ngoài việc chi trả 

các khoản chi phí liên quan đến việc khai thác, xử lý tài sản công, không được 

sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác (kể cả ứng/tạm ứng). 

 c) Nộp ngân sách nhà nước đúng thời hạn số tiền còn lại sau khi trừ đi các 

chi phí (nếu có) và những khoản thu đã quá thời hạn đề nghị thanh toán chi phí 

mà đơn vị không gửi hồ sơ đề nghị thanh toán. 

d) Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài khoản tạm giữ từ ngày 

01/8/2018 đến 31/8/2022, gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Công sản) theo đúng 

thời gian yêu cầu; tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình 

triển khai thực hiện báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời./. 

  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC, VXNV; 

- Lưu: VT.NDT 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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