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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày        tháng  12  năm 2021 

                      

 

                              Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

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; Nghị định số 

165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 

tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chỉnh 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 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 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình; 

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành 

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân 

cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2021. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Công văn 

số 11056/VPUBND-TCTM ngày 22/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-
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HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử 

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

Hòa Bình để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

Nghị quyết Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình như sau: 

I. Quy định về quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

1. Quy định nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền 

quyết định về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công theo quy định tại các văn bản 

sau: 

+ 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 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; 

+ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, 

xử lý tài sản công; 

+ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

+ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chỉnh 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; 

+ 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; 

+ Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc 

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

quản lý tỉnh Hoà Bình; 

2. Việc thẩm định, có ý kiến của cơ quan quản lý tài sản công khi thực hiện 

mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công, xử lý tài 

sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 

thẩm quyền được phân cấp tại Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 

và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, được thực hiện như sau: 

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, Quyết định theo thẩm quyền. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-32-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung-xe-o-to-trong-co-quan-nha-nuoc-285112.aspx
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- Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm 

định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, 

Quyết định theo thẩm quyền. 

- Bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuyên môn về tài chính 

kế hoạch của các Sở, ban, ngành, Văn phòng Ủy ban, Văn phòng huyện ủy, các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do 

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chánh văn phòng Ủy ban, Chánh văn phòng huyện 

ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

3. Việc có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành (cơ quan chuyên môn 

về kỹ thuật) khi thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công, xử 

lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 

và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, được thực hiện như sau: 

- Đối với trường hợp thanh lý tài sản là xe ô tô: Đề nghị Sở Giao thông vận 

tải cho ý kiến về chuyên môn đối với đơn vị trước khi gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. 

- Đối với trường hợp thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp chưa hết niên hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được 

hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (theo điểm b, khoản 1, Điều 45 Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công) đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về tình trạng, chất lượng trước 

khi gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. 

- Đối với trường hợp thu hồi, bán, điều chuyển tài sản là cơ sở nhà, đất trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng cho ý kiến về chuyên ngành đối với các cơ quan, đơn vị trước khi gửi Sở 

Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. (Bước tham gia 

ý kiên trình phương án theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

 4. Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công 

 - Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do Sở Tài chính tổng 

hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định sau khi xin ý kiến của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Việc mua mới phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh; tài sản có giá dự toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị 

tài sản và các tài sản có tổng dự toán mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên cho một lần 

mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh do Sở Tài chính tổng hợp, thẩm 

định trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định. 

Thẩm quyền mua sắm hàng hóa (ví dụ: Nguyên liệu, vật liệu, hóa chất...) và 

dịch vụ được thực hiện theo phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản quy định tại 

Điều 4 Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân 
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tỉnh và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh). 

II. Quy định cụ thể về 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. 

1. Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê 

duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh quyết định tịch thu, phê duyệt 

phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu thực 

hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Nghị quyết  số 

64/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Quy định nhiệm vụ cụ thể của Giám độc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyêt 

định về xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác 

lập về quyền sở hữu toàn dân được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

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 tài sản được sở hữu toàn dân và Nghị 

quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018, Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Việc thẩm định, có ý kiến của cơ quan tham mưu 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 theo 

thẩm quyền phân cấp tại Điều 14 Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 

04/7/2018, khoản 5 Điêu 1 Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, được thực hiện như sau: 

+ Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

+ Phòng Quản lý Giá và Công sản có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối 

với các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm 

định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, 

quyết định theo thẩm quyền. 

+ Bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuyên môn về tài chính 

kế hoạch cua các cơ quan đơn vị có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các 

nhiệm vụ do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

III. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị: 

1. Nghiên cứu triển khai thực hiện đúng theo quy định tại Nghị quyết số 

97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình ban 

hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử 
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lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình, 

Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

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

quản lý tỉnh Hoà Bình và nội dung hướng dẫn tại công văn này. 

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có thẩm quyền ban 

hành trước đây trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, hiện không còn phù 

hợp với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật và Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 

04/7/2018, Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định về Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh để báo cáo 

UBND tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

(Toàn văn Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 

97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2021 và được đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của tỉnh, Cổng thông tin điệu tử của Sở Tài chinh 

http//:sotaichinh.hoabinh.gov.vn) 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 

64/2021/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử 

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

Hòa Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo); 

- KBNN tỉnh, huyện, tp; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng THTK (đăng tải); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu VT. (Tr.L) 

     KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

        Hoàng Văn Lộc 
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