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Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

      

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 quy định: 

Tại khoản 1 Điều 130 quy định chế độ báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản 

công: 

“1. Hằng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công 

thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của năm trước đối với các 

tài sản quy định tại khoản 2 Điều 125 Nghị định này và báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ngày 12/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về 

việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát hiện trạng tài sản so với dữ liệu trên 

phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và gửi báo cáo về Sở Giáo dục 

và Đào tạo khi có thay đổi, biến động về tài sản. 

Căn cứ văn bản số 1496/STC-QLGCS&TCDN ngày 23/4/2021 của Sở Tài 

chính về việc đề nghị rà soát, cập nhật, báo cáo dữ liệu trên Phần mềm Quản lý tài sản 

nhà nước. 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị 

số 14/CT-UBND; Đồng thời, phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và tổng hợp 

tham mưu UBND theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo kính yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc rà soát dữ liệu trên Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại địa chỉ 

https://qltsnn.mof.gov.vn; Lập báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng, báo cáo tăng, 

giảm tài sản nhà nước. Cụ thể như sau: 

1. Rà soát, cập nhật dữ liệu trên Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước theo Bảng 

Tổng hợp tài sản nhà nước đính kèm do Sở Tài chính trích xuất in từ cơ sở dữ liệu 

Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước hiện tại tính đến ngày 20/4/2021, so sánh với tình 

hình quản lý, sử dụng thực tế tại đơn vị (và các đơn vị trực thuộc, nếu có) để làm cơ 

sở cập nhật, điều chỉnh trên Phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị 

tính đến ngày 20/4/2021. Bảng Tổng hợp tài sản nhà nước được đính kèm theo công 

văn này và đăng tải trên website của Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.sotc.baria-

vungtau.gov.vn 

2. Lập Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Báo cáo tình hình 

tăng, giảm tài sản nhà nước trên Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước, đồng thời có 

https://qltsnn.mof.gov.vn/


văn bản giải thích rõ các trường hợp chênh lệch, thay đổi về số liệu (tăng, giảm) đề 

nghị điều chỉnh trên Phần mềm, kèm theo các hồ sơ, tài liệu làm căn cứ đề nghị điều 

chỉnh, cụ thể: 

- Đối với tài sản là nhà, đất: Báo cáo theo Mẫu số 04a-ĐK/TSC 

- Đối với tài sản là xe ô tô: Báo cáo theo Mẫu số 04b-ĐK/TSC 

- Đối với tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu đồng (trừ nhà, đất, xe ô 

tô): Báo cáo theo Mẫu số 04c-ĐK/TSC 

Các Mẫu biểu báo cáo số 04a-ĐK/TSC, 04b-ĐK/TSC, 04c-ĐK/TSC ban hành 

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

- Tài sản nhà nước đơn vị trực tiếp sử dụng: Báo cáo theo Mẫu số 01A-

ĐK/TSNN. 

- Tăng, giảm tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng: trong năm 2020: 

Báo cáo theo Mẫu số 01C-ĐK/TSNN. 

- Hao mòn tài sản nhà nước năm 2020 đơn vị trực tiếp sử dụng: Báo cáo 

theo Mẫu 01F-ĐK/TSNN. 

Các Mẫu biểu báo cáo số 01A-ĐK/TSNN, 01C-ĐK/TSNN, 01F-ĐK/TSNN đề 

nghị các đơn vị xuất trực tiếp trên Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước. 

- Báo cáo liệt kê công cụ dụng cụ đơn vị trực tiếp sử dụng. 

- Bảng kê tăng giảm công cụ dụng cụ năm 2020 đơn vị trực tiếp sử dụng. 

3. Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng Phần mềm 

Quản lý tài sản nhà nước. Tài sản trên thực tế không khớp với dữ liệu trên phần mềm 

quản lý tài sản, phải nêu rõ nguyên nhân và lý do tại sao. 

4. Văn bản rà soát, các Mẫu biểu báo cáo có chữ ký, dấu mộc đỏ đề nghị quý 

đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/4/2021 qua hệ thống idesk, đồng 

thời gửi mail: linhbpt@sogddt.baria-vungtau.gov.vn để tổng hợp theo dõi, cập nhật 

trên Phần mềm. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào số liệu báo cáo của đơn vị để 

chốt số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị (và các đơn vị 

trực thuộc) trong cơ sở dữ liệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước, làm cơ sở tham 

mưu Sở Tài chính trong công tác xây dựng tiêu chuẩn định mức trụ sở làm việc, máy 

móc thiết bị chuyên dùng, xe ô tô công.  

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ 

quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, KHTC, linhbpt. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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