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BỘ TÀI CHÍNH 

________ 

CỘNG HÒA 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 tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề 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 tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. 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 số 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. 

2. 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 để 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. Biểu mẫu công khai tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước. 

2. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Đơn 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, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. 

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Quy định chung về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá 

1. 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, Điều 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 nhưng 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 hợp người đăng 

ký được quyền mua tài sản. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách 

nhiệm trả lại tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người mua tài sản, trừ các trường hợp 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 hợp đồng mua bán tài sản 

trong thời hạn quy định; 

c) Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản nhưng không 

thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng không nhận tài sản; 

d) 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. 

3. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 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 hợp 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. 

Điều 4. Bán tài sản công theo hình thức 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 tổ 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) Thời 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. 
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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 

để thực hiện đăng tải. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 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, điểm 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 công. 

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 thời 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 hợp 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 hợp 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 tổ 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. 

4. Hợp đồng mua bán tài sản được tạo bởi Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công theo 

Mẫu 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 thống giao dịch điện tử về 

tài sản công để thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản. Trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ 

tổ chức bán tài sản công và người được quyền mua tài sản đã có chữ ký số thì được ký hợp đồng 

điện tử. 

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

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

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

Việc tổ 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 thống, 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 để quản lý, 

vận hành Hệ thống. Bộ Tài chính thành lập Hội đồng giám sát việc quản lý, vận hành Hệ thống 

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 về tài sản: 

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

việc niêm yết tại trụ sở cơ quan. 

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 tổ 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 Phiếu 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 Mẫu 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 này. Đối với số tiền đặt trước của người đăng ký mua thuộc trường hợp 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 tổ 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. Tổ chức bóc 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 tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được 

quyền 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 điền đầy 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 tổ chức bán tài sản công tại 

thời điểm 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 hợp với số 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 Mẫu số 03-

BBBT/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công và người được quyền mua tài 

sản thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản theo Mẫu số 01-HĐMB/TSC ban hành kèm theo 

Thông tư này. 
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5. Trường hợp 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 hợp còn từ hai người đăng ký trở lên thì tổ chức bốc thăm lại. Việc bốc thăm 

lại được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

6. Việc tổ chức bán niêm yết giá lại được thực hiện trong các trường hợp 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) Hết thời hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký mua tài sản. 

Việc tổ 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. 

Điều 6. Tài sản công tại đơn 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 hợp 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 hợp 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: 

1. 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 gồm: 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 phẩm trong lĩnh vực y tế; giặt là, khử khuẩn, vệ sinh; 

dịch vụ lưu trú cho người nhà bệnh nhân. 

2. 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 
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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, thể thao và du lịch: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn 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, thể 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 đơn vị được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Đối với 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 xuất, xuất bản, phát hành các ấn phẩm thông tin, báo chí, tạp chí, chương trình phát thanh, 

truyền 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 đơn vị, khách đến giao dịch, công tác. 

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

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gồm: 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 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; giới thiệu, trưng bày, kinh doanh, cung cấp 

các sản phẩm 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 vị. 

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 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 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, tổ chức, đơn vị 

1. 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, đơn 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 thẩm 

quyền 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, tổ chức, đơn vị. 

3. Nội dung chủ yếu của Quy chế: 
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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, 

chuyển đổi công năng sử dụng, 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 dưỡng, sửa chữa tài sản; 

kiểm kê, kiểm tra tài sản; báo cáo tài sản công. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ 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 điểm này, Quy chế phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá 

nhân có liên quan đến 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 đổi tổ chức bộ máy, thay đổi người đứng 

đầu; 

c) Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế; 

d) Các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

4. 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 vị. 

Điều 8. Hội đồng để 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, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 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 quan 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 chất, đặc điểm 

của tài sản cần định giá. 

2. Thành phần Hội đồng để xác định giá khởi 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 hợp không có cơ quan quản lý cấp trên thì mời 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 tổ chức bán tài sản; 

d) Các thành viên khác do người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quyết 

định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá. 

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

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 đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo 
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quy định của pháp luật về hội khi thực hiện liên doanh, liên kết trong trường hợp không thuê tổ 

chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định. 

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này: 

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 

hợp Hội đồng chỉ có 03 thành viên thì phiên họp phải có mặt đủ 03 thành viên. Chủ tịch Hội 

đồng điều hành phiên họp để 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 hợp 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 quyền bảo 

lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với 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 sản. 

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; 

thời gian, địa điểm 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; chữ 

ký của các thành viên của Hội đồng. 

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 hợp phát sinh sau khi 

Hội đồng chấm dứt hoạt động sẽ do cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng chủ trì xử lý. 

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

Mẫu 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: 

1. 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 Mẫu số 04a-ĐK/TSC, Mẫu số 04b-ĐK/TSC, Mẫu 

số 04c-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này; 

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

theo Thông tư này; 

c) Thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Mẫu số 06b-

ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Thay đổi thông tin về xe ô tô theo Mẫu số 06c-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư 

này; 

đ) Thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo Mẫu 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 Mẫu số 07-

ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này. 



Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

Công ty Luật Credent  
[a] 60/1 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, HCMC 
[t] 0943 117 117 [w] credent.net 9/14 

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 từng 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. 

3. Báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung tài sản phục vụ hoạt động của dự 

án sử dụng vốn nhà nước: 

a) Những 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 Mẫu số 05a-ĐK/TSDA, Mẫu số 05b-ĐK/TSDA, 

Mẫu số 05C-ĐK/TSDA ban hành kèm theo Thông tư này; 

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

theo Thông tư này; 

c) Thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Mẫu số 06b-

ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Thay đổi thông tin về xe ô tô theo Mẫu số 06c-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư 

này; 

đ) Thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo Mẫu 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 Mẫu 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 

quyền sở hữu toàn dân và các văn bản hướng dẫn. 

5. Đối 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. Mẫu 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: 

a) Báo cáo tổng hợp chung hiện trạng sử dụng tài sản công theo Mẫu số 08a-ĐK/TSC 

ban hành kèm theo Thông tư này, gồm 3 phần: Tổng hợp chung, Chi tiết theo loại hình đơn vị và 

Chi tiết theo từng đơn vị. 

b) Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công theo Mẫu số 08b-ĐK/TSC ban 

hành kèm theo Thông tư này, gồm 3 phần: Tổng hợp chung, Chi tiết theo loại hình đơn 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, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kê khai 

định kỳ tài sản công về Bộ Tài chính cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

theo quy định tại Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

Điều 11. Biểu mẫu công khai tài sản công 

1. Công khai tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng: 
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a) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công thực hiện theo 

Mẫu 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 Mẫu 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 

Mẫu số 09c-CK/TSC; 

d) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mẫu số 09d-CK/TSC; 

đ) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực hiện theo Mẫu 

số 09đ-CK/TSC. 

2. Công khai tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công thực hiện theo 

Mẫu số 10a-CK/TSC; 

b) Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo Mẫu số 10b-

CK/TSC; 

c) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mẫu số 10c-CK/TSC; 

d) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực hiện theo Mẫu 

số 10d-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 

Mẫu số 11a-CK/TSC; 

b) Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo Mẫu số 11b-

CK/TSC; 

c) Công khai tình hình xử lý tài sản công thực hiện theo Mẫu số 11c-CK/TSC; 

d) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công thực hiện theo Mẫu 

số 11d-CK/TSC. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC 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 

ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. 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 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; 

b) Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ 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; 
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d) Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính công bố 

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, tổ 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, tổ 

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; 

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 thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm 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 thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền xem 

xét, quyết 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 thẩm định, có ý kiến đối với 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-CP; 

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các 

nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm 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 với tài sản (trừ 

thuốc) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa phê 

duyệt lộ trình mua sắm tập trung cấp 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 luật. 

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 để ban hành, sửa đổi, bổ 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. 
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5. 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 Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 09/2012/TT-BTC 

ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009. 

6. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./. 

  
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng 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; 

- Tòa 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 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Mẫu số 01-HĐMB/TSC Hợp đồng mua bán tài sản 

Mẫu số 02-PĐK/TSC Phiếu đăng ký mua tài sản 

Mẫu số 03-BBBT/TSC Biên bản xác định người được quyền mua tài sản 

Mẫu số 04a-ĐK/TSC Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

Mẫu số 04b-ĐK/TSC Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Mẫu số 04c-ĐK/TSC Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Mẫu số 05a-ĐK/TSDA Báo cáo kê khai trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của dự án 

Mẫu số 05b-ĐK/TSDA Báo cáo kê khai xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án 

Mẫu số 05c-ĐK/TSDA Báo cáo kê khai tài sản cố định khác phục vụ hoạt động của dự án 

Mẫu số 06a-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản 

Mẫu số 06b-ĐK/TSC 
Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 

Mẫu số 06c-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về xe ô tô 

Mẫu số 06d-ĐK/TSC Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác 

Mẫu số 07-ĐK/TSC Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu 

Mẫu số 08a-ĐK/TSC 

Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng 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 

Mẫu số 08b-ĐK/TSC 

Báo cáo tổng 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 

Mẫu số 09a-CK/TSC Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

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

nghiệp 

Mẫu số 09c-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác 

Mẫu số 09d-CK/TSC Công khai tình hình xử lý tài sản công 

Mẫu số 09đ-CK/TSC Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công 

Mẫu số 10a-CK/TSC Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

Mẫu số 10b-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

Mẫu số 10c-CK/TSC Công khai tình hình xử lý tài sản công 
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Mẫu số 10d-CK/TSC Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công 

Mẫu số 11a-CK/TSC Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công 

Mẫu số 11b-CK/TSC Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

Mẫu số 11c-CK/TSC Công khai tình hình xử lý tài sản công 

Mẫu số 11d-CK/TSC Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công 
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