
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2437 /STC-HCSN 

V/v tài khoản tạm giữ tại Kho bạc 

Nhà nước để quản lý, sử dụng số 

tiền thu được từ xử lý tài sản công. 

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 12 năm 2018 

 

               Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh; 
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2030/BTC-QLCS 

ngày 13/02/2018 V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

trong đó Bộ Tài chính hướng dẫn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: “Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc mở tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước 

để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản theo quy định tại Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 

165/2017/NĐ-CP và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP” 

Tại khoản 1 Điều 36 (Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài 

sản công tại cơ quan nhà nước) 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: 

“1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà 

nước (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm 

giữ tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài 

sản công sau đây làm chủ tài khoản: 

a) Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định 

tại khoản 1 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công làm chủ tài khoản 

quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quyết định xử lý; 

b) Sở Tài chính làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản 

công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định xử lý; tài sản công 

của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, trừ tài sản công quy định tại điểm a khoản này.” 

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị số tài khoản tạm 

giữ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản 

công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định xử lý như sau: 

1. Tên tài khoản: Tiền gửi tạm giữ chờ xử lý 

2. Số tài khoản: 3941.0.1062637.00000 

3. Chủ tài khoản: Sở Tài chính Lạng Sơn 
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4. Mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 

Trên đây là thông báo của Sở Tài chính về tài khoản tạm giữ tại Kho bạc 

để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công gửi các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị biết và phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Cổng thông tin STC; 

- Lưu: VT, TCHCSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC       
 

 

 
 
 

 

  Vũ Hoàng Quý 
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