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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý sử dụng tài 

sản tài trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

Nam Định Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 39/UBND-VP2 

ngày 25/3/2022 về việc thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 

tài sản do các tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-

19; Góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 483/STP-VB&QLXLVPHC ngày 

09/5/2022 và tham gia ý kiến của Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố;  

Để quản lý, sử dụng tài sản được tài trợ theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau: 

1. Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, 

đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hạch toán ngân sách nhà nước và hình thức 

chuyển giao quyền sở hữu khác cho Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là tài sản do 

chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước). 

(Khoản 4 Điều 3 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ) 

2. Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và quản lý, xử lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

2.1. Việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản phải được lập thành văn 

bản; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo vệ quyền lợi 

của Nhà nước, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan. 
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2.2. Việc quản lý nhà nước đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của 

từng cơ quan. 

2.3. Việc xác định giá trị và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

được thực hiện theo cơ chế thị trường. 

2.4. Việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi 

phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

(Điều 4 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ) 

3. Đơn vị chủ trì quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

3.1. Đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước Việt Nam mà khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị 

tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản là đơn vị chủ trì quản lý tài sản.  

3.2. Đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước Việt Nam mà khi chuyển giao không xác định cụ thể cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được tiếp nhận, quản lý, sử dụng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giao trách nhiệm chủ trì quản lý tài sản như sau: 

a) Đối với tài sản của các dự án do các chuyên gia, nhà thầu, tư vấn nước ngoài 

thực hiện dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ không 

hoàn lại chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam, Ban quản lý dự án là đơn vị chủ trì 

quản lý tài sản; trường hợp Ban quản lý dự án đã bị giải thể thì cơ quan chủ quản dự 

án là đơn vị chủ trì quản lý tài sản. 

b) Đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định tại các điểm a Khoản này 

chuyển giao cho chính quyền địa phương, Sở Tài chính là đơn vị chủ trì quản lý tài 

sản. 

(Khoản 8, Khoản 9 Điều 5 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của 

Chính phủ) 

3.3. Đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản tài sản 

trong thời gian chờ xử lý. 

(Khoản 5 Điều 3 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính) 

4. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì quản lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

4.1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc bảo quản tài 

sản từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành việc xử lý theo phương án đã được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4.2. Lập hồ sơ, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định xác 

lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. 

4.3. Lập hoặc báo cáo Sở Tài chính lập phương án xử lý tài sản, trình cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt. 
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4.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện phương 

án xử lý tài sản đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. 

4.5. Thanh toán các chi phí có liên quan, bao gồm cả Phần giá trị tài sản thuộc 

về tổ chức, cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan. 

(Điều 6 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ) 

5. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

5.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà 

nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương (trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc phòng, 

an ninh) gồm: 

- Tài sản chuyển giao về địa phương nhưng không xác định cụ thể cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng. 

- Tài sản chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp 

nhận, quản lý, sử dụng là bất động sản, xe ô tô các loại hoặc tài sản khác có giá trị 

từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. 

5.2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh 

theo phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân 

đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt 

Nam chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

(trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) không 

thuộc tài sản quy định tại Khoản 5.1 Điều này. 

5.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phạm vi quản lý của địa phương 

quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với tài sản do tổ chức, cá 

nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương (trừ tài sản đặc biệt, tài sản 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) không thuộc tài sản quy định tại 

điểm 5.1 Điều này. 

(Điều 3 Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

Nam Định) 

6. Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các 

tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 

6.1. Đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà 

nước Việt Nam quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Hướng dẫn này, khi được các tổ chức, 

cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sở hữu về tài sản, đơn vị chủ trì quản lý tài sản 

quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Hướng dẫn này căn cứ vào các quy định pháp luật 

hiện hành và pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản xác định tính phù hợp của 

việc tiếp nhận tài sản chuyển giao và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó. 
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6.2. Đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà 

nước Việt Nam mà khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 

lý, sử dụng, khi được các tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sở hữu về tài 

sản, đơn vị chủ trì quản lý tài sản quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Hướng dẫn này căn 

cứ các quy định pháp luật hiện hành và pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản 

xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao và phải chịu trách nhiệm 

về việc xác định đó. 

6.3. Trường hợp xác định việc tiếp nhận tài sản chuyển giao là phù hợp với 

quy định của pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận tài 

sản, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi cơ quan quản lý cấp 

trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 5.1, 

Khoản 5.2 và Khoản 5.3 Điều 5 Hướng dẫn này quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản. 

Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản bao gồm cả 

phương án xử lý tài sản: 01 bản chính. 

b) Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 

bản chính. 

c) Hợp đồng tặng cho tài sản trong trường hợp chuyển giao dưới hình thức 

tặng cho và theo quy định của pháp luật phải lập thành hợp đồng: 01 bản sao. 

d) Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản 

chuyển giao và hình thức chuyển giao (nếu có): 01 bản sao. 

6.4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 

định tại Khoản 3 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành Quyết định xác 

lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo Mẫu số 01-QĐXL tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ. 

6.5. Trường hợp xác định việc chuyển giao tài sản không phù hợp với quy 

định của pháp luật thì cơ quan, đơn vị được đề nghị tiếp nhận phải từ chối tiếp nhận; 

trường hợp không từ chối được thì xử lý theo quy định tại Khoản 6.3, Khoản 6.4 

Hướng dẫn này. 

(Điều 14 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ) 

7. Bảo quản tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

7.1. Tài sản có quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân của cơ quan, người 

có thẩm quyền phải được bảo quản chặt chẽ, bảo đảm phục vụ việc xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

7.2. Trách nhiệm bảo quản tài sản: Đơn vị chủ trì quản lý tài sản quy định tại 

Điều 3 Hướng dẫn này chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức thực 

hiện việc bảo quản tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 106 của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. Việc bảo quản tài sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
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(Điều 17 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Điểm 

c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính) 

8. Trình tự, thủ tục lập và trình phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

8.1. Trách nhiệm lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân quy định như sau: 

a) Đối với tài sản do tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu 

cho chính quyền địa phương nhưng không xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị 

tiếp nhận tài sản; Sở Tài chính lập phương án xử lý tài sản, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc phê duyệt theo thẩm quyền. 

b) Đối với tài sản do tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu 

cho chính quyền địa phương đã xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 

phương tiếp nhận tài sản: 

- Đơn vị chủ trì quản lý tài sản đề xuất phương án xử lý (kèm theo 01 bản 

quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản - bản sao) gửi Phòng Tài chính 

- Kế hoạch báo cáo Sở Tài chính (đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp 

nhận tài sản thuộc cấp huyện) hoặc gửi Sở Tài chính (đối với trường hợp cơ quan, 

tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản thuộc cấp tỉnh). 

- Sở Tài chính lập phương án xử lý tài sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hoặc phê duyệt theo thẩm quyền. 

8.2. Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân gồm: 

a) Thông tin về tài sản: Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

(số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành), chủng loại, số lượng, chất lượng tài sản, 

nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất, nước sản xuất... 

b) Giá trị tài sản (nếu có). 

Riêng đối với tài sản xử lý theo hình thức giao hoặc Điều chuyển cho cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sử dụng thì đơn vị lập phương án xử lý tài sản phải thành lập Hội 

đồng định giá để xác định giá trị tài sản ghi vào phương án. Chủ tịch Hội đồng là thủ 

trưởng của đơn vị lập phương án và đại diện: Cơ quan tài chính (nơi có tài sản), cơ 

quan tiếp nhận (nếu có), cơ quan chuyên môn có liên quan. 

c) Hình thức xử lý phù hợp với từng loại tài sản: 

- Giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành đối với tài sản quy định tại Khoản 

2 Điều 108 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Giao hoặc Điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng. Việc 

giao hoặc Điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng phải 

căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành theo quy định của pháp luật và chỉ áp dụng đối với: Nhà, đất; xe ô tô; xe 

mô tô, xe gắn máy, máy móc, thiết bị và các tài sản khác có tỷ lệ chất lượng còn lại 

từ 50% trở lên; 
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- Giao cho doanh nghiệp theo hình thức ghi tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; 

- Bán (đấu giá, bán chỉ định, niêm yết giá) theo quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Riêng đối với tài sản là hàng hóa, 

vật phẩm dễ bị hư hỏng (thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảo quản, hàng hóa 

dễ cháy, nổ, hàng thực phẩm đã qua chế biến nhưng hạn sử dụng còn dưới 30 ngày, 

động vật rừng hoang dã đã chết nhưng không thuộc đối tượng phải tiêu hủy theo quy 

định của pháp luật...); tài sản là hàng hóa cồng kềnh, có trọng lượng lớn được chuyên 

chở trên các phương tiện giao thông đường thủy, đường biển mà việc bốc dỡ tốn 

kém, chi phí lớn; tài sản là vật tư, hàng hóa cấm nhập khẩu buộc phải tái xuất mà chi 

có một tổ chức kinh tế có chức năng tái xuất đối với vật tư, hàng hóa đó, thì được 

bán chỉ định hoặc niêm yết giá; 

- Tiêu hủy đối với tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng nhưng không 

thể xử lý theo hình thức bán; tài sản không còn khả năng sử dụng hoặc tài sản thuộc 

danh Mục cấm sản xuất, kinh doanh và lưu thông theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp đặc biệt cần xử lý theo hình thức khác để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 

thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản báo cáo Bộ Tài chính hoặc báo cáo cơ quan cấp trên 

(nếu có) để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định xử lý; 

- Nộp vào ngân sách nhà nước đối với tiền Việt Nam, ngoại tệ; nộp vào Kho 

bạc nhà nước đối với vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. Đối với giấy tờ có giá có khả 

năng chuyển đổi thành tiền thì thực hiện thủ tục chuyển đổi thành tiền mặt nộp vào 

ngân sách nhà nước theo quy định, trường hợp không đủ Điều kiện chuyển đổi thành 

tiền thì thực hiện thủ tục gửi Kho bạc nhà nước để lưu giữ, bảo quản; 

- Xử lý khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp xử lý.  

đ) Thời hạn xử lý. 

e) Chi phí xử lý. 

g) Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản. 

h) Các nội dung khác (nếu có). 

8.3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản và trình 

cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Hướng dẫn này phê duyệt phương án xử lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

(Điều 17 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Khoản 

5 Điều 9 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính) 

9. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

9.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý tài 

sản đối với tài sản được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xác lập quyền sở 

hữu toàn dân về tài sản theo quy định tại Khoản 5.1 Điều 5 Hướng dẫn này. 

9.2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản đối 
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với tài sản được người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản theo quy định tại Khoản 5.2, Khoản 5.3 Điều 5 Hướng dẫn này. 

(Khoản 5 Điều 4 Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 

tỉnh Nam Định) 

10. Tổ chức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của 

Chính phủ và Điều 12 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính. 

11. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân 

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ 

Tài chính. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền 

sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Những nội dung liên 

quan khác được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, có liên quan. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh 

kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết./. 

       
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; 

- UBND các huyện, TPNĐ; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, TPNĐ; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, CSTHTK. 

  KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Phạm Vân Anh 
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