
 

 
UBND HUYỆN Ý YÊN 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KH 

 

Số: 190/ TCKH-NSX 

V/v thực hiện 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 

        Ý Yên, ngày 22  tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 2106/STC-CSTHTK ngày 18/11/2022 của Sở Tài chính 

về việc thực hiện cập nhật và chuẩn hoá dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tính hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022; 

Nhằm thực hiện công tác lập Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, 

Báo cáo tài chính nhà nước, Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm 

và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

1. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nhập dữ liệu về tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị (tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định của 

pháp luật); tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân vào Phần mềm Quản lý tài sản công; trong đó 

lưu ý:  

a) Đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có đến ngày 

31/12/2017 thì thực hiện nhập dữ liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản 

công/Nhập số dư đầu kỳ”;  

b) Đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phát sinh từ ngày 

01/01/2018 trở về sau thì thực hiện nhập dữ liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài 

sản công/Tăng giảm tài sản”; 

c) Đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước của 

Ban Quản lý dự án thì thực hiện nhập liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản dự 

án”. Đối với các tài sản phục vụ hoạt động quản lý của Ban Quản lý dự án thì thực 

hiện nhập liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản công” như quy định tại điểm 

a, điểm b nêu trên; 

d) Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân phát sinh từ ngày 

05/3/2018 trở về sau thì thực hiện nhập liệu vào chức năng “Nhập dữ liệu/Tài sản 

xác lập”. 
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2. Chủ động rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công hiện có trong Phần mềm 

Quản lý tài sản công đảm bảo tính chính xác của thông tin tài sản đã nhập.  

Các đơn vị, các xã, thị trấn đăng nhập tại địa chỉ: qltsc.mof.gov.vn (tài 

khoản: ptcyyen; mật khẩu 123456@Ab) để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công 

của đơn vị mình. Việc chuẩn hóa dữ liệu thực hiện theo Tài liệu tại Phụ lục đính 

kèm Công văn này.  

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện Báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 thời gian xong trước ngày 15/12/2022 và 

chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu.  

 Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí 

Phạm Thị Nguyệt Minh ( điện thoại 0915.382.332) để phối hợp xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Nghĩa 
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