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   Nam Định, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể khối tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố. 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/04/2019 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; 

Theo quy định tại Điều 125 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ: các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện báo cáo đối với tài sản công 

bao gồm trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản cố định khác; tài sản kết cấu hạ tầng. Để có 

cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

trên địa bàn; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 theo các nội dung sau: 

1. Báo cáo việc ban hành, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công của đơn vị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

và Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: 

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công: 

* Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực 

hiện báo cáo chi tiết theo các nội dung nêu tại phụ lục I, II, III đính kèm. 

* Ngoài các nội dung báo cáo tại Phụ lục I, II, III; đề nghị:  



+ Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các nội dung 

nêu tại Phụ lục IV 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện báo cáo tình hình quản 

lý, sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo các nội dung nêu tại 

Phụ lục V 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công đối 

với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong năm 2021. 

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản 

lý, sử dụng tài sản công.  

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong năm 2021 của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

- Các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

3. Thời hạn nộp báo cáo: 

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 đề nghị các đơn vị 

gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý Công sản, Tin học và Thống kê) trước ngày 

31/01/2022 và bản mềm gửi qua địa chỉ: phongcsthtk.stc@namdinh.gov.vn 

4. Biểu mẫu báo cáo đề nghị các đơn vị khai thác tại địa chỉ website: 

https://sotaichinh.namdinh.gov.vn 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản theo đúng nội dung và mẫu biểu quy định.  

Sở Tài chính trân trọng kính gửi./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, CSTHTK. 
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