
 

UBND TỈNH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  
Số:            /STC-QLG&CS 

V/v: Trình tự, thủ tục lập đề án sử 

dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập và mục đích cho 

thuê, liên doanh, liên kết. 

          Hoà Bình, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

      Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 

                                    - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 31/6/2017; 

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

định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

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 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của HĐND tỉnh 

Hòa Bình về Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc 

quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý tỉnh Hòa Bình. 

Để việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo đúng quy định, tiếp theo Công 

văn số 2421/STC-QLG&CS ngày 20/10/2020 , Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ 

tục lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết như sau: 

1. Lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đich kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết 

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập Đề án sử dụng tài sản công vào 

mục đich kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo mẫu số 02/TSC-ĐA ban 

hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Nội 

dung đề án cần đánh giá cụ thể: 



- Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị; 

- Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

(nếu có); 

- Kết quả của việc sử dụng tài sản công vào vào mục đích kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết của 03 năm liền trước năm xây dựng đề án; 

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên 

kết. 

2. Quy trình gửi Đề án sử dụng tài sản công vào mục đich kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết 

2.1. Đối với cơ quan quản lý cấp tỉnh 

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh quản lý sau khi hoàn thành 

đề án gửi về Sở Tài chính để thẩm định. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp tỉnh (Sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh)  lập đề án gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để có ý 

kiến trước khi gửi Sở Tài chính thẩm định. 

 2.2. Đối với cơ quan quản lý cấp huyện 

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố (sau đây 

gọi là cấp huyện) lập đề án gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định báo cáo 

UBND huyện, thành phố xem xét, UBND huyện, thành phố có văn bản gửi Sở Tài 

chính thẩm định. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố trực thuộc 

UBND cấp huyện ( Phòng, ban cấp huyện) gửi đề án đến cơ quan quản lý cấp trên 

(Phòng, ban cấp huyện) có ý kiến trước khi gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm 

định báo cáo UBND cấp huyện xem xét gửi Sở Tài chính thẩm định. 

3. Ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên đối với đề án của các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 Trên cơ sở đề án của đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi tiếp nhận, cơ quan 

quản lý cấp trên xem xét có ý kiến cụ thể như sau: 

3.1. Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết: 

Xác định tài sản công đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết ( Tài sản chưa sử dụng hết công suất, tài sản sử dụng để 



kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung 

cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao) đảm bảo các yêu cầu theo 

quy định tại khoản 1 các Điều 56, Điều 57 và 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3.2. Khả năng đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao khi sử dụng 

tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: 

- Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do nhà nước giao 

quy định tauh điểm b, khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đơn vị 

phải hoàn thành các Kế hoạch, nhiệm vụ, đơn đặt hàng do cơ quan, người có thẩm 

quyền giao, đặt hàng hoặc trúng thầu cung cấp dịch vụ công. 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Sử dụng đúng công năng của tài sản được giao, 

được đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép 

chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị, bao gồm cả hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị. 

- Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài 

sản nhà nước giao; 

- Phát huy công suất hiệu quả sử dụng tài sản; 

- Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chi 

được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu từ việc kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định. 

- Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

4. Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính 

Sau khi Sở Tài chính có ý kiến thẩm định, đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành 

chỉnh sửa đề án theo nội dung góp ý của Sở Tài chính và được thực hiện như sau: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện báo cáo cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp trình UBND cấp huyện xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện báo cáo 

UBND cấp huyện xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt. 



- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh báo cáo cơ quan cấp trên trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

5. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

Trinh tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được quy định tại Điều 44 Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Sở Tài chính về việc lập đề án sử 

dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tổ 

chức thực hiện./. 

( Những nội dung không đề cập tại Công văn này đề nghị thực hiện theo quy 

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

chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản pháp luật có liên quan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (thay báo cáo);   
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;  
- Phòng TCKH các huyện, thành phố;  
- Phòng QLG&CS; TCHCSN;  
- Lưu: VT. ( Đ.minh).  

  Hoàng Văn Lộc 
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