
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-QLG&CS 
V/v Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu 

trong Phần mềm Quản lý tài sản công 

phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày       tháng  11 năm 2022 

 

   Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 11537/BTC-QLCS ngày 8/11/2022của Bộ Tài 

chính, về việc thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý 

tài sản công phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2022. 

Để việc chuẩn hóa dữ liệu tài sản công hiện có trong phần mềm quản lý tài 

sản công, phục vụ công tác  báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, báo 

cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí hàng năm và 

phục vụ công tác báo cáo công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, Sở Tài 

chính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố triển khai thực hiệnCông văn số 11537/BTC-QLCS ngày 

08/11/2022 của Bộ Tài chínhnêu trên như sau: 

- Rà soát, cập nhật số liệu tài sản công theo nội dung quy định tạikhoản 1, 

Công văn số 11537/BTC-QLCS; 

- Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công hiện có trong Phần mềm quản 

lý tài sản công theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 01 đính kèm theo Công văn 

số 11537/BTC-QLCS(Tài liệu phục vụ việc chuẩn hóa gồm các hồ sơ về nhà, 

đất: Quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích đo bản đồ 

địa chính khu đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất…các quyết 

định phê duyệt chủ trương, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt quyết 

toán liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà, công trình 

vật kiến trúc và tài sản khác … và các hồ sơ liên quan đến việc thanh lý, điều 

chuyển tài sản); 

-Thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 130(các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo gửi cơ 

quan quản lý cấp trên trước ngày 31/01), nội dung báo cáo thực hiện theo quy 

định tại Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

(Nội dungCông văn số 11537/BTC-QLCS ngày 8/11/2022của Bộ Tài 

chính và tài liệu phục vụ việc hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản 

côngđược đăng tải trên cổng thông tin điện tử của của Sở Tài chính). 



Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời Sở Tài chính để được hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng TCKH các huyện, TP; 

- Phòng THTK (Đăng tải); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu VT. (Đ.Minh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lộc 
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