
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /UBND-TCKH 
 

V/v báo cáo tình hình quản lý, 

sử dụng tài sản công 

 năm 2021. 

 

Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

  - Văn phòng Huyện ủy; 

  - Các cơ quan đoàn thể và hội; 

  - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

  - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

  - Trung tâm Y tế huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn;  

  - Các đơn vị Trường học trực thuộc UBND huyện. 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 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; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng 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. UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị báo cáo theo nội dung sau: 

1. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công báo cáo 

theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ, gồm những nội dung chủ yếu sau: 

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; 

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong 

quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ báo cáo; 

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo. 

- Biểu báo cáo chi tiết tài sản tại đơn vị, biểu báo cáo tăng giảm tài sản tại 

đơn vị (in từ phầm mềm kế toán hoặc phầm mềm quản lý tại đơn vị).  

(Có Quyết định mua sắm, thanh lý kèm theo đối với từng tài sản tăng, 

giảm, biến động). 

2. Báo cáo kê khai tài sản công 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện báo cáo kê khai tài sản công đối với 



các loại tài sản công theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP.  

Căn cứ tình hình thực tế biến động trong năm (tăng, giảm) thực hiện kê 

khai gửi phòng Tài chính - Kế hoạch để nhập vào phầm mềm quản lý theo quy 

định.  

- Báo cáo kê khai lần đầu: Mẫu số 04a-ĐK/TSC, 04b-ĐK/TSC, 04c-

ĐK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính. Đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước, báo 

cáo kê khai theo Mẫu số 05a-ĐK/TSC, 05b-ĐK/TSC, 05c-ĐK/TSC. 

- Báo cáo kê khai bổ sung: Mẫu số 06a-ĐK/TSC, 06b-ĐK/TSC, 06c-

ĐK/TSC, 06d-ĐK/TSC và 07-ĐK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

(Có các biểu mẫu  gửi kèm theo Công văn này) 

3. Công khai tài sản công 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai tài sản công theo quy định tại 

Điều 121, 122, 123 và Điều 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ. Các mẫu biểu công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông 

tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính (Mẫu số 09a, b, c, d, 

đ-CK/TSC) (Công khai tại đơn vị và gửi mẫu biểu về phòng Tài chính - Kế hoạch 

cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công). 

(Có các biểu mẫu kèm theo Công văn này) 

4. Địa điểm, thời gian gửi báo cáo 

- Gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất ngày 28/01/2022. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu Báo cáo UBND 

huyện chậm nhất ngày 15/02/2022. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo UBND huyện đối với các 

đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ theo nội dung trên. 

UBND huyện Đình Lập yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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