
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRÀ CÚ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

         Số: 1634/UBND-TH                                    Trà Cú, ngày 30 tháng 12 năm 2022  

        V/v báo cáo tình hình quản lý, 

       sử dụng tài sản công năm 2022 
                                                           

   

        Kính gửi:  
    - Thủ trưởng các ban, ngành huyện (03 hệ); 
    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn 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 của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

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

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
21/6/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Thực hiện Công văn số 3408/STC-QLG&CS ngày 30/11/2022 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; 

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 
2022 gửi Sở Tài chính. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ban, ngành huyện 

(03 hệ) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện báo cáo theo các 
nội dung sau: 

 1. Báo cáo kê khai tài sản công theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 
144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

- Những tài sản công đang quản lý, sử dụng nhưng chưa được báo cáo kê 
khai để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; những tài sản được 

đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử dụng tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện như sau: 

+ Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Kê khai theo Mẫu 
số 04a-ĐK/TSC. 

+ Đối với xe ô tô: Kê khai theo Mẫu số 04b-ĐK/TSC. 

+ Đối với tài sản khác: Kê khai theo Mẫu số 04c-ĐK/TSC. 

- Khi thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản thì cơ quan, tổ chức, 
đơn vị kê khai theo Mẫu số 06a-ĐK/TSC. 

- Khi thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì 

cơ quan, tổ chức, đơn vị kê khai theo Mẫu số 06b-ĐK/TSC. 

- Khi thay đổi thông tin về xe ô tô thì cơ quan, tổ chức, đơn vị kê khai 

theo Mẫu số 06c-ĐK/TSC. 
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- Khi thay đổi thông tin về tài sản cố định khác thì cơ quan, tổ chức, đơn 

vị kê khai theo Mẫu số 06d-ĐK/TSC. 

- Khi cơ quan tổ chức, đơn vị cần xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tài sản công (do đã điều chuyển, phá dỡ, bán, thanh lý, bị thu 
hồi, tiêu hủy…) thì cơ quan, tổ chức, đơn vị kê khai theo Mẫu số 07-ĐK/TSC. 

2. Thực hiện công khai tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 
quản lý, sử dụng theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, cho thuê tài sản 
công theo Mẫu số 09a-CK/TSC. 

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 
sự nghiệp theo Mẫu số 09b-CK/TSC. 

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác 
theo Mẫu số 09c-CK/TSC. 

- Công khai tình hình xử lý tài sản công theo Mẫu số 09d-CK/TSC. 

- Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo 

Mẫu số 09đ-CK/TSC. 

3. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 03 bộ hồ sơ 

báo cáo kê khai tài sản; lưu 01 bộ hồ sơ tại đơn vị và gửi 02 bộ hồ sơ về Ủy ban 
nhân dân huyện trước ngày 31/01/2023 (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để 

tổng hợp gửi Sở Tài chính. 

Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

của các điểm trường thuộc phạm vi quản lý. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ Phòng Tài 
chính – Kế hoạch phối hợp xử lý./. 
 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.   
  

        KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

         Huỳnh Văn Nghị 
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