
  Mẫu số C02/CCTT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ…..(1)  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:      /BC-…… ….., ngày….. tháng….. năm 20….. 

  
 

BÁO CÁO 
Về việc cung cấp thông tin tài chính năm....(2) 

 
Phần I: Số liệu tài sản kết cấu hạ tầng 

Đơn vị tính: 

TT Nội dung 
Mã 
số 

TSHT 
đường 
bộ 

TSHT 
đường 
sắt 

TSHT 
đường 
thủy nội 
địa 

TSHT 
hàng 
hải 

TSHT 
đường 
hàng 
không 

TSHT 
khác 

Tổng 
cộng 

1 Nguyên giá                 

- 
Số đầu năm (tại ngày 
01/01/20X1) 

                

- Tăng trong năm                 

- Giảm trong năm                 

- 
Số cuối năm (tại ngày 
31/12/20X1) 

                

2 
Khấu hao, hao mòn lũy 
kế 

                

- 
Số đầu năm (tại ngày 
01/01/20X1) 

                

- Tăng trong năm(3)                 

- Giảm trong năm(4)                 

- Số cuối năm                 

3 Giá trị còn lại                 

- 
Số đầu năm (tại ngày 
01/01/20X1) 

                

- 
Số cuối năm (tại ngày 
31/12/20X1) 

                

 Phần II: Phân tích, đánh giá (5) 

 
Nơi nhận: 
- KBNN; 
- Lưu: VT,...(    bản). 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 

Nguyễn Văn A 
Ghi chú: 



(1) Tên cơ quan/đơn vị: Tên cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng ở 
trung ương, tỉnh, (như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp, Sở Giao thông vận tải; Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn...); Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

(2) Báo cáo phản ánh thông tài sản hạ tầng nhà nước được giao cho cơ quan, đơn vị (nêu tại 
điểm 1) theo dõi, quản lý; không bao gồm các tài sản hạ tầng nhà nước được tính thành vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp. 

(3) Tổng giá trị ghi tăng giá trị khấu hao/hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng trong quá trình sử 
dụng và ghi tăng giá trị khấu hao/hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng khi đánh giá lại tài sản này theo 
quyết định của Nhà nước, nếu có (trường hợp đánh giá tăng giá trị khấu hao/hao mòn); 

(4) Tổng giá trị ghi giảm giá trị khấu hao/hao mòn lũy kế của tài sản hạ tầng trong các trường 
hợp giảm tài sản kết cấu hạ tầng (thanh lý, nhượng bán, điều chuyển tài sản hạ tầng....) và ghi giảm 
giá trị khấu hao/hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng khi đánh giá lại tài sản này theo quyết định của Nhà 
nước, nếu có (trường hợp đánh giá giảm giá trị hao mòn); 

(5) Phân tích, đánh giá: Phân tích những biến động (tăng, giảm) lớn trong năm báo cáo so 
với năm liền kề trước đó; phân tích nguyên nhân. 

  



  Mẫu số C04/CCTT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ…….(1) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:      /BC-…… ….., ngày….. tháng….. năm 20….. 

  
 

BÁO CÁO 
Về việc cung cấp thông tin tài chính năm....(2) 

 
Phần I: Số liệu tài sản cố định đặc thù 

TT Tên tài sản Địa chỉ 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Giá quy 

ước 
Ghi chú 

1       

2       

3       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Phần II: Phân tích, đánh giá (3) 
  

Nơi nhận: 
- KBNN; 
- Lưu: VT,...(    bản). 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 

Nguyễn Văn A 
Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan/đơn vị: Tên cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc 
thù, Ủy ban nhân dân huyện; 

(2) Báo cáo phản ánh thông tài sản cố định đặc thù, nếu có là các tài sản cố định không xác 
định được chi phí hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt 
chẽ về hiện vật như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp 
hạng... được giao cho cơ quan, đơn vị (nêu tại điểm 1) theo dõi, quản lý, sử dụng; 

(3) Phân tích, đánh giá: Phân tích những biến động (tăng, giảm) lớn trong năm báo cáo so 
với năm liền kề trước đó; phân tích nguyên nhân. 

  


