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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2018/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản
công tại cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
và tổ chức khác ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật về Hội
ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ chín;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính.
QUYẾT ðỊNH:
§iÒu 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là bản Quy ñịnh về phân cấp quản lý
nhà nước ñối với tài sản công tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật về
Hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng trên ñịa bàn thành phố Hồ
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Chí Minh.
§iÒu 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018; Bãi bỏ
Quyết ñịnh số 10/2010/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
thành phố về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành
chính, ñơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội ñược Nhà nước ñảm bảo
kinh phí hoạt ñộng và Quyết ñịnh số 38/2017/Qð-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017
của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa ñổi Quyết ñịnh số 10/2010/Qð-UBND ngày
04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính,
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ
trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức ñang quản lý, sử dụng tài sản công chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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QUY ðỊNH
Về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản công tại cơ quan
hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác
ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật về Hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo
kinh phí hoạt ñộng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND
ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản công tại:
1. Cơ quan nhà nước (gọi tắt là cơ quan).
2. ðơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là ñơn vị).
3. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác ñược thành lập theo quy ñịnh
của pháp luật về Hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo, hỗ trợ 100% kinh phí hoạt
ñộng (gọi tắt là tổ chức).
ðiều 2. Tài sản công tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức
1. Tài sản công tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức gồm:
a) ðất ñai.
b) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với ñất.
c) Xe ô tô, phương tiện vận tải khác, máy móc thiết bị (phổ biến, chuyên dùng),
hàng hóa, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản
khác theo quy ñịnh của pháp luật.
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2. Tài sản công tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức là tài sản ñược hình thành do nhà
nước giao tài sản cho cơ quan, ñơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng; ñược ñầu tư, mua
sắm bằng tiền do ngân sách nhà nước cấp, từ tiền hàng viện trợ, từ quỹ phát triển hoạt
ñộng sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác và các nguồn vốn khác
theo quy ñịnh của pháp luật; tài sản ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy
ñịnh của pháp luật.
Chương II
NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ðiều 3. Thẩm quyền quyết ñịnh việc ñầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước ñối với cơ quan, tổ chức
Việc phân cấp quản lý ñầu tư xây dựng ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ủy
ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ñầu tư
công của thành phố Hồ Chí Minh, theo Luật ðầu tư côngvà các văn bản pháp luật có
liên quan.
ðiều 4. Thẩm quyền quyết ñịnh bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công từ
nguồn kinh phí thường xuyên
1. Cơ quan, tổ chức ñược giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thực
hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức
kinh tế kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này ban
hành và các quy ñịnh của Bộ Tài chính có liên quan.
2. Về thẩm quyền ban hành quy ñịnh chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh tế kỹ
thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công:
- ðối với tài sản công ñã có quy ñịnh về chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh tế kỹ
thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc của
Ủy ban nhân dân thành phố: Giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy
ñịnh.
- ðối với tài sản công chưa có chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức kinh tế kỹ thuật bảo
dưỡng, sửa chữa của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc Ủy ban nhân dân thành phố:
Giao Thủ trưởng cơ quan, tổ chức căn cứ hướng dẫn của nhà sản xuất và thực tế sử
dụng tài sản công quy ñịnh chế ñộ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thuộc phạm vi cơ
quan, tổ chức quản lý.
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ðiều 5. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản công
1. ðối với việc mua sắm trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với ñất và xe ô tô
phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
quyết ñịnh việc mua sắm.
2.ðối với việc mua xe ô tô chuyên dùng, phương tiện vận tải khác: Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñối với các cơ quan, tổ chức cấp thành phố; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào khả năng cân ñối ngân sách quận huyện hàng năm, quyết ñịnh ñối với các cơ quan, tổ chức cấp quận - huyện.
3.ðối với việc mua sắm các tài sản khác: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết
ñịnh việc mua sắm từ nguồn kinh phí ñược giao trong dự toán hàng năm trên cơ sở
tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quy ñịnh.
4. ðối với việc mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án ñầu
tư ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công và các pháp luật khác
có liên quan.
Việc tổ chức mua sắm tài sản quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3 ðiều này phải phù hợp
với tiêu chuẩn ñịnh mức, theo quy ñịnh của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có
liên quan. Trường hợp tài sản mua sắm thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp
quốc gia và mua sắm tập trung theo danh mục phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành
phố thì phải thực hiện mua sắm tập trung theo quy ñịnh.
ðiều 6. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê tài sản phục vụ hoạt ñộng của các cơ
quan, tổ chức
1. Việc thuê tài sản phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức ñược thực hiện
trong trường hợp khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, ñịnh
mức thuộc một trong những trường hợp sau:
- Nhà nước không có tài sản ñể giao và không thuộc trường hợp khoán kinh phí
sử dụng tài sản công;
- Sử dụng tài sản trong thời gian ngắn hoặc sử dụng không thường xuyên;
- Việc thuê tài sản hiệu quả hơn so với việc ñầu tư xây dựng, mua sắm.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc thuê trụ sở làm việc
phục vụ hoạt ñộng của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương.
3. ðối với các tài sản khác (không phải là trụ sở làm việc): giao Thủ trưởng các
cơ quan, tổ chức thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quận -
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huyện căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng tài sản quyết ñịnh việc thuê tài
sản phục vụ hoạt ñộng cho cơ quan, tổ chức mình.
4. Phương thức thuê, việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê tài sản ñược thực
hiện theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 7. Thẩm quyền thu hồi tài sản công
1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thu hồi trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Sở
Tài chính.
2. ðối với xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức: cấp nào
quyết ñịnh mua sắm thì cấp ñó quyết ñịnh thu hồi tài sản.
3. Các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức:
a) ðối với tài sản của cơ quan, tổ chức cấp thành phố: giao Giám ñốc Sở Tài
chính quyết ñịnh thu hồi.
b) ðối với tài sản của cơ quan, tổ chức cấp quận - huyện: giao Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận - huyện quyết ñịnh thu hồi.
ðiều 8. Thẩm quyền ñiều chuyển tài sản công
Việc ñiều chuyển tài sản công chỉ ñược thực hiện giữa các cơ quan nhà nước,
ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, ñơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan ðảng cộng
sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố.
Thẩm quyền quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản công giữa các cơ quan, ñơn vị, tổ
chức thuộc thành phố quản lý:
1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñiều chuyển trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc
Sở Tài chính.
2. ðối với xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức: Cấp nào
quyết ñịnh mua sắm thì cấp ñó quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản. Riêng ñối với trường
hợp ñiều chuyển tài sản từ các cơ quan, tổ chức thuộc quận, huyện sang các cơ quan,
ñơn vị, tổ chức thuộc thành phố hoặc sang cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc quận,
huyện khác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñiều chuyển tài sản.
Các trường hợp ñiều chuyển tài sản tại Khoản 1, Khoản 2 ðiều này chỉ trong
phạm vi các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý. Nếu ñiều chuyển sang cơ
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quan, ñơn vị, tổ chức thuộc Trung ương hoặc tỉnh, thành phố khác quản lý thì Bộ Tài
chính quyết ñịnh ñiều chuyển.
3. Các tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức:
a) Việc ñiều chuyển tài sản giữa các Sở - ngành, tổ chức của thành phố, cơ quan,
tổ chức quận - huyện: do Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh ñiều chuyển.
b) Việc ñiều chuyển tài sản giữa các cơ quan, ñơn vị, tổ chức trong nội bộ Sở ngành, tổ chức thuộc thành phố và quận - huyện: do Thủ trưởng Sở - ngành, tổ chức,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh ñiều chuyển, ñồng thời báo cáo
Sở Tài chính ñể theo dõi quản lý.
ðiều 9. Thẩm quyền quyết ñịnh bán tài sản công
1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất: do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh bán (bán nhà và chuyển nhượng quyền sử
dụng ñất), trên cơ sở ñề nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính.
2. ðối với xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức: cấp nào
quyết ñịnh mua sắm thì cấp ñó quyết ñịnh bán tài sản.
3. Các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức:
a) Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh bán tài sản của các cơ quan, tổ chức thuộc
thành phố và quận - huyện ñối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500
triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản.
b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản (cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận - huyện (cơ quan, tổ chức thuộc quận, huyện) quyết ñịnh bán
tài sản ñối với tài sản cónguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu ñồng/1 ñơn vị
tài sản.
ðiều 10. Thẩm quyền quyết ñịnh thanh lý tài sản công
1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với ñất: do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thanh lý tháo dỡ trên cơ sở ñề nghị của các cơ
quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính.
Riêng việc thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy
ban nhân dân các quận - huyện ñể ñầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh (trừ trụ sở làm việc là các công trình kiến
trúc phải bảo tồn).
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2. ðối với xe ô tô và phương tiện vận tải khác của các cơ quan, tổ chức: cấp nào
quyết ñịnh mua sắm thì cấp ñó quyết ñịnh thanh lý tài sản.
3. Các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức:
a) Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh thanh lý tài sản của các cơ quan, tổ chức
thuộc thành phố và quận - huyện có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng
trở lên/1 ñơn vị tài sản.
b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản (cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận - huyện (cơ quan, tổ chức thuộc quận huyện) quyết ñịnh thanh
lý tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản của
các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
ðiều 11.Thẩm quyền quyết ñịnh tiêu hủy tài sản công
Việc tiêu hủy tài sản công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét
quyết ñịnh theo ñề nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính.
ðiều 12. Thẩm quyền quyết ñịnh xử lý tài sản công trong trường hợp bị
mất, bị hủy hoại
1. ðối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với ñất, xe ô tô,
phương tiện vận tải khác: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh
theo ñề nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính.
2. Các tài sản khác của các cơ quan, tổ chức:
a) Giám ñốc Sở Tài chính quyết ñịnh xử lý tài sản của các cơ quan, tổ chức
thuộc thành phố và quận - huyện có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng
trở lên/1 ñơn vị tài sản theo quy ñịnh.
b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản (cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận - huyện (cơ quan, tổ chức thuộc quận huyện) quyết ñịnh xử lý
tài sản cónguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản của các
cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh.
Chương III
NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
TẠI ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (ðƠN VỊ)
ðiều 13. Thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư xây dựng trụ sở làm việc từ nguồn
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vốn ngân sách, từ nguồn viện trợ không hoàn lại, từ quỹ phát triển hoạt ñộng sự
nghiệp
Việc phân cấp quản lý ñầu tư xây dựng ñược thực hiện theo quy ñịnh của Ủy ban
nhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án ñầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà
nước của thành phố Hồ Chí Minh theo Luật ðầu tư công và các văn bản pháp luật có
liên quan.
ðiều 14. Thẩm quyền quyết ñịnh bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
Việc bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện theo nội dung ðiều 4 Quy ñịnh này.
Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập do ñơn
vị tự bảo ñảm bằng nguồn kinh phí ñược phép sử dụng; ñối với tài sản công chỉ ñược
sử dụng vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì thực hiện theo
quy ñịnh tại ðiểm g Khoản 2 ðiều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
ðiều 15. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản công
1. ðối với việc mua sắm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, các tài sản
khác gắn liền với ñất, xe ô tô phục vụ công tác: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố quyết ñịnh.
2. ðối với việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng, phương tiện vận tải khác: Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñối với các ñơn vị cấp thành phố; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào khả năng cân ñối ngân sách quận huyện hàng năm, quyết ñịnh ñối với các ñơn vị cấp quận - huyện.
3. ðối với việc mua máy móc, thiết bị (phổ biến, chuyên ngành) và các tài sản
khác:
a) Trường hợp sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn viện trợ không
hoàn lại: căn cứ vào dự toán hàng năm hoặc dự án viện trợ ñược cấp có thẩm quyền
phê duyệt, Thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn, ñịnh mức,
chế ñộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh.
b) Trường hợp sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp, quỹ khấu hao
tài sản và từ nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo chế ñộ quy ñịnh: căn cứ vào kế hoạch
mua sắm hàng năm về máy móc, thiết bị ñược Thủ trưởng cơ quan chủ quản thuộc
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt, Thủ trưởng ñơn vị
quyết ñịnh mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ theo quy ñịnh. Riêng
ñối với các tài sản khác giao Thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh mua sắm.
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c) Trường hợp, ñơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn ñể mua sắm
tài sản, trong ñó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài
sản thực hiện theo quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 3 ðiều này.
4. Riêng ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên và
chi ñầu tư do Thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt ñộng sự
nghiệp, xe ô tô) từ quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy
ñộng theo chế ñộ quy ñịnh ñể phục vụ hoạt ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng kinh doanh
của ñơn vị.
Việc tổ chức mua sắm tài sản quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 4 ðiều này phải phù
hợp với tiêu chuẩn ñịnh mức, theo quy ñịnh của Bộ Tài chính và các văn bản pháp
luật có liên quan. Trường hợp tài sản mua sắm thuộc danh mục tài sản mua sắm tập
trung cấp quốc gia và mua sắm tập trung theo danh mục phê duyệt của Ủy ban nhân
dân thành phố thì phải thực hiện mua sắm tập trung theo quy ñịnh.
ðiều 16. Thẩm quyền quyết ñịnh thuê tài sản phục vụ hoạt ñộng của ñơn vị
1. Việc thuê tài sản ñể phục vụ hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập
ñược thực hiện tương tự theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này.
2. Riêng ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo chi thường xuyên và
chi ñầu tư do Thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh thuê tài sản từ quỹ phát triển hoạt ñộng sự
nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy ñộng theo chế ñộ quy ñịnh ñể phục vụ hoạt
ñộng sự nghiệp và hoạt ñộng kinh doanh của ñơn vị;
Trường hợp, ñơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn ñể thuê tài sản,
trong ñó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết ñịnh thuê tài sản thực
hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này.
ðiều 17. Thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng tài sản công ñể sử dụng vào mục
ñích kinh doanh
1. Việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, các tài sản khác gắn
liền với ñất; xe ô tô, phương tiện vận chuyển khác và các tài sản có nguyên giá trên
sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/một ñơn vị tài sản của ñơn vị vào mục ñích
kinh doanh: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh, theo ñề nghị của
ñơn vị, cơ quan chủ quản và ý kiến Sở Tài chính. Trường hợp, trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt ñộng sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với ñất có nguyên giá theo sổ sách kế toán
từ 500 tỷ ñồng trở lên, phải xin ý kiến của Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố
trước khi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh.
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2. Việc sử dụng các tài sản khác của ñơn vị vào mục ñích kinh doanh: Do Thủ
trưởng ñơn vị quyết ñịnh và tổ chức thực hiện theo quy ñịnh.
ðiều 18. Thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng tài sản công vào mục ñích cho
thuê
1. Việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp, các tài sản khác gắn
liền với ñất, xe ô tô, phương tiện vận chuyển khác và các tài sản có nguyên giá trên
sổ sách kế toán từ 500 triệu ñồng trở lên/một ñơn vị tài sản của ñơn vị vào mục ñích
cho thuê: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh theo ñề nghị của ñơn vị,
cơ quan chủ quản và Sở Tài chính. Trường hợp, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự
nghiệp, tài sản khác gắn liền với ñất có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 tỷ
ñồng trở lên, phải xin ý kiến của Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố trước khi
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh.
2. Việc sử dụng các tài sản khác của ñơn vị vào mục ñích cho thuê: do Thủ
trưởng ñơn vị quyết ñịnh và tổ chức thực hiện theo quy ñịnh.
ðiều 19. Thẩm quyền quyết ñịnh sử dụng tài sản công vào mục ñích liên
doanh, liên kết theo quy ñịnh của pháp luật
Việc sử dụng tài sản công tại ñơn vị ñể liên doanh, liên kết theo quy ñịnh của
pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh, sau khi có ý kiến bằng
văn bản của Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố về ñề án sử dụng tài công vào
mục ñích liên doanh, liên kết.
ðiều 20. Thẩm quyền quyết ñịnh thu hồi, ñiều chuyển tài sản công tại ñơn
vị
Việc thu hồi, ñiều chuyển tài sản công tại ñơn vị ñược thực hiện theo nội dung
ðiều 7, 8 Quy ñịnh này.
ðiều 21. Thẩm quyền quyết ñịnh bán tài sản công tại ñơn vị
Việc bán tài sản công tại ñơn vị ñược thực hiện theo nội dung ðiều 9 Quy ñịnh
này.
ðiều 22. Thẩm quyền quyết ñịnh thanh lý tài sản công tại ñơn vị
- Việc thanh lý tài sản là nhà ñất, công trình sự nghiệp, vật kiến trúc trên ñất; xe
ô tô, phương tiện vận tải khác và tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500
triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản thực hiện theo nội dung ðiều 10 Quy ñịnh này;
- ðối với tài sản khác: do Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp công lập quyết ñịnh và tổ
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chức thực hiện theo quy ñịnh.
ðiều 23. Thẩm quyền quyết ñịnh tiêu hủy tài sản công
Việc tiêu hủy tài sản công thực hiện theo nội dung ðiều 11 Quy ñịnh này.
Kinh phí tiêu hủy tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập ñược sử dụng từ
nguồn kinh phí ñược phép sử dụng của ñơn vị sự nghiệp công lập.
ðiều 24. Thẩm quyền quyết ñịnh xử lý tài sản công trong trường hợp bị
mất, bị hủy hoại
Việc xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thực hiện theo nội
dung ðiều 12 Quy ñịnh này.
Chương IV
NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
ðiều 25. Thẩm quyền quyết ñịnh giao tài sản, ñiều chuyển tài sản công ñể
phục vụ hoạt ñộng của dự án
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc giao, ñiều chuyển tài sản
công do Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh ñầu tư, mua sắm hoặc quản lý ñể
phục vụ hoạt ñộng của dự án sử dụng vốn nhà nước, trên cơ sở ñề nghị của các cơ
quan, ñơn vị có liên quan và Sở Tài chính.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh việc giao, ñiều chuyển tài
sản công do Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh ñầu tư, mua sắm hoặc quản lý
ñể phục vụ hoạt ñộng của dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quận - huyện
quản lý .
ðiều 26. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt ñộng
của dự án
Việc mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt ñộng của dự án sử dụng vốn nhà nước
thực hiện theo nội dung quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 90 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
ðiều 27. Thẩm quyền quyết ñịnh việc ñiều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy;
xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại ñối với tài sản phục vụ hoạt
ñộng của dự án sử dụng vốn nhà nước
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Việc ñiều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất,
bị hủy hoại ñối với các tài sản phục vụ hoạt ñộng của dự án sử dụng vốn nhà nước
thực hiện theo nội dung quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10 , ðiều 11 và ðiều 12
Quy ñịnh này.
ðiều 28. Thẩm quyền quyết ñịnh ñiều chuyển, bán, thanh lý tài sản là kết
quả dự án sử dụng vốn nhà nước (trong trường hợp dự án không xác ñịnh cụ
thể ñối tượng thụ hưởng tài sản)
Việc ñiều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất,
bị hủy hoại ñối với các tài sản là kết quả của dự án sử dụng vốn nhà nước (trong
trường hợp dự án không xác ñịnh cụ thể ñối tượng thụ hưởng tài sản) thực hiện theo
nội dung quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10, ðiều 11 và ðiều 12 Quy ñịnh này.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 29. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc thành phố quản lý, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận - huyện; cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý, sử dụng ñối với tài sản công tại cơ
quan, ñơn vị, tổ chức. Trong ñó quy ñịnh rõ trách nhiệm của bộ phận, cá nhân ñược
giao quản lý, sử dụng tài sản công. ðồng thời, chỉ ñạo tổ chức việc quản lý, sử dụng
tài sản công một cách tiết kiệm, hiệu quả và ñúng quy ñịnh. Thực hiện việc ñầu tư
xây dựng, sửa chữa, mua sắm, thuê, thanh lý, bán, ñiều chuyển, tiêu hủy và xử lý
trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản công tại cơ quan, ñơn vị, tổ chức theo
ñúng các quy ñịnh tại quy ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan.
2.Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp tài
sản công tại quy ñịnh này.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các
cơ quan, ñơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân quận - huyện kịp thời báo cáo, ñề xuất gửi
Sở Tài chính ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa ñổi, bổ sung
cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

