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

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  949 /STC-HCSN 

V/v xây dưṇg Đề án sử dụng tài sản 

công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết. 

 Lạng Sơn, ngày  25 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
 

 

Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 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, trong đó có hướng dẫn việc sử 

dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết. 

Thời gian qua, Sở Tài chính nhận được các Đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của một số đơn vị. Tuy 

nhiên, qua thẩm tra, các Đề án chưa đảm bảo theo mẫu và nội dung theo yêu cầu.  

Để việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy 

định, Sở Tài chính đề nghị các Sở , ban, ngành, cơ quan Đảng , Đoàn thể có đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc , UBND các huyêṇ , thành phố , các đơn vị sự nghiệp 

thuôc̣ tỉnh thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung như sau: 

 1. Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: 

 - Thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh taị Điều 6, Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.  

2. Viêc̣ lâp̣, phê duyêṭ Đề án, sử duṇg tài sản công taị đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ 

công lâp̣ vào muc̣ đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: 

- Thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh taị Điều 45, Điều 46, Điều 47, Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Mâũ Đề án thưc̣ hiêṇ theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP. 

3. Quy điṇh chuyển tiếp: 

Thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh taị Điều 136, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của Chính phủ, cụ thể: 

3.1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan, người có thẩm 

quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết trước ngày Nghị định số 151/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 
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(01/01/2018) mà chưa thực hiện ký Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết: 

a) Đơn vị được thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định tại Nghị 

định 151/2017/NĐ-CP nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công và đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

b) Đơn vị không được tiếp tục thực hiện kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công hoặc không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công. 

3.2. Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký 

trước ngày 01/01/2018 phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, 

đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký. Việc quản lý, 

sử dụng số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết phát sinh từ thời điểm ngày 01/01/2018 được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

3.3. Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký 

trước ngày 01/01/2018 nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời 

điểm ký kết thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm 

dứt Hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật 

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

4. Rà soát, báo cáo: 

Căn cứ các quy điṇh nêu trên, Sở Tài chính đề nghi ̣ các Sở, ban, ngành, cơ 

quan Đảng , Đoàn thể có đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ trưc̣ thuôc̣ , UBND các huyêṇ , thành 

phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 

- Thưc̣ hiêṇ rà soát lại viêc̣ sử duṇg tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công 

lâp̣ sử duṇg vào muc̣ đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Báo cáo Sở 

Tài chính trước ngày 30/6/2018 (Chi tiết theo biểu đính kèm). 

- Xây dưṇg Đề án sử duṇg tài sản công taị đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ sử 

dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với các đơn vi ,̣ 

tài sản đủ điều kiện quy định tại Mục 1 nêu trên, gửi Sở Tài chính thẩm định. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể có đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc , UBND các h uyêṇ, thành phố , các đơn vị sự nghiệp 

thuôc̣ tỉnh phối hơp̣ thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Phòng TCHCSN; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 
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  Vũ Hoàng Quý 
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