
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87/2010/TT-BTC - —  -------- -----------  ------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010

TH Ô NG TƯ
Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án 

sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhả nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của 
Chính phủ quy định việc phân cấp quản lv nhà nước đối với tài sản nhà nước 
tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền 
sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án 
sử dụng vốn nhà nước;

Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử 
dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc quản lý và xử lý tài sản thuộc các chương 
trình, đê án, dự án (sau đây gọi chung là dự án) sử dụng vôn nhà nước, bao 
gôm cả các dự án sử dụng nguôn hỗ trợ phát trien chính thức (ODA) và nguồn



viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước khi dự
án kết thúc.

Thông tư này không áp dụng đối với dự án của các tô chức kinh tê được
ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn, tài sản viện trợ phi dự án.

2. Trường hợp dự án chưa kết thúc nhung cần phải xử lý các tài sản
phục vụ hoạt động của dự án không  còn sử dụng được hoặc không cần sử
dụng trong quá trình thực hiện dự án cũng được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này.

3. Trường hợp trong các văn kiện cụ thê vè ODA hoặc viện trợ phi 
chính phu nirớc ngoài có quy định khác về xử lý tài sản của dự án khi dự án 
kết thúc thì thực hiện theo quy định tại văn kiện đó.

4. Trường hợp Ban quán lý dự án được giao quản lý nhiều đự án, hoạt 
động theo mô hình đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp, việc quản lý và xir 1\ 
đôi với lài sàn phục vụ công tác chung của Ban quản lý dự án thực hiện theo 
quy định vẻ quản lý„ sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 
hoặc doanh nghiệp; việc quản lý và xử lý đôi với tài sản phục vụ hoạt động 
riêng của từng dự án thực hiện theo quy định tại Thông, tư này.

Điều 2. Đôi tượng đ iều ch ỉnh

1. Tài sản phục vụ hoạt động cua dự án khi dự án kết thúc (bao gôm cả 
dự án kết thúc từng phân hoặc theo từng giai đoạn thực hiện của dụ án) bao
gồm:

a) Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm cả phần 
diện tích đất được giao đẻ phục vụ công tác thi công của dự án;

b) Phương tiện vận tải;

c) Máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sán khác phục vụ hoạt 
động của dự án.

2. Tài sản phục vụ hoạt động của các chuyên gia nước ngoài, các nhà 
thâu ìn, giám sát, thi công thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và 
nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài khi dự ẩn két thúc, các chuyên gia, 
nhà thầu chuyên giao tài sản cho phía Việt Nam (gọi chung là tài sản do phía 
nước ngoài chuyên giao cho Chính phủ Việt Nam).

3. Vặt tư thu hồi từ việc tháo dờ các công trình kết câu hạ tâng phục vụ 
lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia (sau đây gọi tắt là công trình kết cấu hạ 
tầ n g  cũ, khi xây dựng công trình kết câu hạ tầng mới.
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Chương II

XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Điều 3. Bảo quản tài sản

1. Khi dự án kết thúc, chủ đầu tư, chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án 
(sau đây gọi chung là Ban quản lý dự án) có trách nhiệm bảo quản tài sản và 
hồ sơ của tài sản theo nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho cơ quan, tố chức, 
đơn vị, dự án được tiêp nhận hoặc hoàn thành việc bán, thanh lý tài sản theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp dự án đã kêt thúc và Ban quản lý dự án đã giải thế nhưng 
chưa xử lý xong tài sản thì cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm bảo quản 
tài sản, hô sơ tài sản và thực hiện các nhiệm vụ khác của Ban quản lý dự án 
quy định tại Thông tư này.

2. Nghiêm cấm việc tháo dờ, thay đối kết cấu, phụ tùng, linh kiện của 
tài sản; cho thuê, cho mượn tài sản hoặc tự ý sử dụnạ tài sản khi chưa có quyết 
định của cơ quan nhà nước có thầm quyền.

Điều 4. Hình thúc xử lý tài sản

Tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc được xử lý theo 
các hình thức sau đây:

1. Điều chuyên cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
đơn vị vũ trang nhân dân, tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội (sau đây 
gọi chung là cơ quan, tô chức, đơn vị) có nhu cầu sử dụng tài sản mà còn thiếu 
tài sản so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do CO' quan nhà nước có 
thâm quyền quy định; điều chuyến đe phục vụ hoạt động của các dự án khác.

2. Thanh lý đôi với các tài sản đã vưọt quá thời gian sử dụng theo chế 
độ mà không thê tiếp tục sử dụng; tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được 
hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả; trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn 
liên với đât phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thâm quyền 
và các trường hợp được thanh lý khác theo quy định của pháp luật.

3. Bán đôi với các tài sản không xử lý theo hình thức điều chuyên hoặc 
thanh lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Việc bán tài sản được thực 
hiện thông qua phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trừ 
các trường hợp sau đây được phép bán chỉ định:
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a) Tô chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyên 
nhượng quyền sử  dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hoá thuộc lĩnh vực 
giáo dục. dạy n ghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường phù hợp với 
quy hoạch được duyệt. Neu có từ hai tồ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản 
trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mục đích xà hội hoá 
thuộc các lĩnh vực nêu trên thì thực hiện đâu giá giữa các đôi tượng tham gia 
đăng ký;

b) Trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chi 
có một tố chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản và trả giá ít nhất băng giá 
khởi điểm;

c) Trường hợp giá trị tài sản theo đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/01 đơn 
vị tài sản.

4. Đối vói diện tích đất được giao (hoặc tạm giao) đê phục vụ công tác 
thi công dự án. sau khi hoàn thành thi công đự án, Ban quản lý dự án có trách 
nhiệm tra tạị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương (sau đây 
gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) dể xử lv theo quy định của pháp luật 
về đất đai.

Điều 5. Thẩm quyền xử lý tài sản của các dự án thuộc trung ương 
quán lý

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

a) Bán Irụ sơ làm việc và các tài sản khác găn liền với đất theo đê nghị 
của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác ơ Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
trung ương);

b) Điều chuyển tài sản giữa các Bộ, cơ quan trung ương hoặc giữa cơ 
quan, lô chức, đơn vị, dự án thuộc trung ương quản lý với cơ quan, tô chức, 
đon vị, dự án thuộc địa phương quản lý theo đề nghị cua Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

2. Bộ trư ở n g  Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định:

;1) Điều chuyển tài san cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý;

b) Điêu chuyến tài sản để phục vụ hoạt động của các dự án khác thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương;

c) Bán tài sản không thuộc phạm vi điểm a khoản 1 Điều này;
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Việc quyết định điều chuyến tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác 
găn liền với đất; quyết định điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô các loại quy 
định tại khoản này được thực hiện sau khi có ý kiên thông nhât băng vãn bản 
của Bộ Tài chính.

Điều 6. Thẩm quyền xử lý tài sản của các dự án thuộc địa phương 
quản lý

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyên tài sản của các dự án 
thuộc địa phương quản lý cho cơ quan, tô chức, đơn vị, dự án thuộc trung 
ương quản lý hoặc g iữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị 
của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân câp 
tỉnh có liên quan.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tính quyết định điều chuyến tài sản 
trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bán, thanh lý tài sán là 
trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, phương tiện vận tải theo đê nghị 
của Giám đốc sỏ ’ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan; quyết định 
hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, bán, thanh lý đôi với 
những tài sản còn lại.

Điêu 7. Trình tự xử lý tài sản

1. Trong thời hạn 15 ngày, kẽ lừ ngày dự án kết thúc, Ban quản lý dự án 
có trách nhiệm kiếm kê các tài sản phục vụ hoạt động của dự án theo Biên bản 
kiểm kê tài sản (Mau số 01/TSDA ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Bộ, 
cơ quan trung ương là cơ quan chủ quản dự án (đối với các dự án thuộc trung 
ương quản lý); gửi Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủ y ban nhân dân quận, huyện, thị 
xà, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chủ quản dự án (đối với các dự án thuộc 
địa phương quản lý).

Trường hợp khi kiểm kê phát hiện thừa, thiêu tài sản phải ghi rõ trong 
Biên bản kiểm kê tài sản, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất 
biện pháp xử lý theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản cố định tại c ơ  quan, tô 
chức, đơn vị.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương (đối với các dự án thuộc trung ương 
quản lý); Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (đối với các dự án thuộc địa phương quản lý) có trách nhiệm 
lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản của dự án kết thúc để quyêt định xử lý theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định tại 
Điều 5, Điều 6 Thông tư này.

d) Thanh lý tài sản.
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a) Văn bản đẽ nghị xử lý tài sản;

b) Bang tổng họp danh mục tài sản đề nghị xử lý theo M ẫu số 02/ TSDA
ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Trường hợp  tài sản đề nghị xử lý theo hình thức điều chuyển cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, dự án thì phải có văn bán đề nghị tiếp nhận tài sản của 
các cơ quan có liên quan quy định tại điểm b khoản 1 Điêu 5 và khoản 1,
khoan 2 Điều 6 Thông tư này.

3. Trường hợp Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án không đê 
xuất phương án xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý không phù hợp với quy 
định tại Thông tư này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án 
xử lý tài sản quy định tại Điều 5, Điều 6 Thòng tư này quvêt định thu hôi đê 
x ử  l ý  quy định của  pháp luật về quản lý, sử dụng  tài sản nhả nước.

4 Sau khi có quyết định xử ỉý tài sản của cơ quan nhà nước có thảm 
quyên, v iệc tổ chức xứ lý tài sản được thực hiện như sau:

a) Đối với tài sản có quyết định điều chuyên: Ban quan lý dự án chủ trì, 
phôi họp với cơ quan, tô chức, đơn vị, dự án được tiệp nhận tài sàn thực hiện 
việc bàn giao, tiếp nhận tài sán theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc íiêp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp tô 
chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đôi với tài san có quyêt định bán: Trình tự, thủ tục bản đâu giả, bán 
chi định thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phu Và Thông tư của 
Bộ Tài chính quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụn« 
tài sản nhà nước.

c) Đôi với tài sàn có quyết định thanh lý: Phương thức, trình tự, thủ tục 
thanh ly thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư cửa 
Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước.

d) Trường hợp dự án đầu tư xây đựtig cơ sở hạ tâng theo tuyến, tài san 
phục vụ hoạt động của dự án thuộc trung irơng quản ]ý được trang bị ở nhiều 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Ban quản lý dự án ở trung ương có 
the uv quyền cho cơ quan, tô chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đó ơ địa 
phưưng tổ chức bán, thanh lý tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thâm quyên quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Hồ sơ đề nghị xử  lý tài sản gồm:
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đ) Khi bán, thanh lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án, đơn vị được 
giao xử lý tài sản phải xuất Hoá đơn bán tài sản nhà nước do Bộ Tài chính 
phát hành cho người mua tài sản.

C hương III

XỬ LÝ TÀI SẢN DO PHÍA NƯỚC NGOÀI 
CHUYỂN GIAO CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Điều 8. Tiếp nhận, bảo quản tài sản

1. Chủ dự án có trách nhiệm tiếp nhận tài sản từ phía nước ngoài 
chuyên giao. Việc tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản theo Mau số 
03/TSDA ban hành kèm theo Thôn 2; tư này, trong dó ghi rõ số lượng, hiện 
trạng của tài sản, giá trị tài sản (nếu có) kèm theo các hồ sơ có liên quan đến 
tài sản.

2. Chủ dự án có trách nhiệm bảo quản tài sản đã tiếp nhận và hồ sơ cua 
tài sản theo nguyên trạng cho đến khi bàn giao cho cơ quan, lô chức, đơn vị, 
dự án được tiếp nhận hoặc hoàn thành việc bán, thanh lý tài sản theo quyết 
định của cấp có thâm quyền.

Nghiêm câm việc tháo dỡ, thay đối kết cấu, phụ tùng, linh kiện của tài 
sản; cho thuê, cho mượn tài sản hoặc tự ý sử dụng tài sản khi chưa có quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đối với tài sản do phía nước ngoài chuyên giao nhưng chưa hoàn 
thành nghĩa vụ thuê với Nhà nước thì chủ dự án phải làm thú tục chuyến 
nhượng và nộp thuế theo quy định của pháp luật trước khi trình cấp có thâm 
quyên xác lập quyên sở hữu tài sản của Nhà nước và phê duyệt phương án xử 
lý tài sản.

Trường họp chủ dự án không bố trí được kinh phí đế tạm ứng nộp thuế 
thì chủ dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt phương án 
xử lý tài sản quyêt định nộp thuê sau khi bán, thanh lý tài sản hoặc giao cho cơ 
quan, tố chức, đơn vị, dự án được tiếp nhận điều chuyên làm thủ tục nộp thuế 
theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận 
chuyển giao

1. Chủ dự án có trách nhiệm trình cơ quan có thấm quyên quy định tại 
khoản 2 Điêu này quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đôi với tài 
sản đã tiêp nhận theo quy định của pháp luật.
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2. rhẩm  quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà 
nước đối với tài sản do chuyên gia, nhà thầu thực hiện dự án thuộc trung ương 
quan lý chuyên giao;

b) Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sơ hữu 
của Nhà nước đôi vói tài sản do chuyên gia, nhà thâu thực hiện dự án thuộc 
địa phương quản lý chuyên giao.

Điều 10. Hình thức, thẩm quyền, trình tự xử lý tài sản

I . Hình thức xứ lý tài sản, thẩm quyền quyết định xử K tài sản, trình tự 
thự( hiện theo quy định tại các Điêu 4, 5, 6 và 7 Thông tư nỉ

Khi bán, thanh lý tài sản do phía nước n^oài chuyến giao cho Chính 
phu Việt Nam, đơn vị được giao xử lý tài sàn phải xuất Hoá đơn bán tài sản 
tịch thu. sung quỹ nhà nước do Bộ Tài chính phát hành cho người mua tài sàn.

Chươn g  IV

XỬ LÝ VẬT TƯ THU HỒI TỪ VIỆC THÁO DỠ 
CÁC CÔNG TRÌNH KÉT CẤU HẠ TẦNG CŨ

Điều 11. Tháo dỡ, bảo quản vật tư thu hồi

1. Khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, Ban quan lý dự án có trách 
nhiệm tỏ chức tháo dờ hoặc thuê tô chức, cá nhân cỏ chức năng tháo dờ công 
1 rinh kêt cấu hạ tầng cũ (nếu có) và thu hồi vật tư còn có ííiá trị sử dụng đe xứ 
ly theo quy định (trừ trường hợp dự án đầu lư được cấp có thâm quyên phê 
duyệt quy định nhà thầu thi công cỏ trách nhiệm tháo dờ công trình kết cấu hạ 
tang cu ).

2. Ban quản lý dự án có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi từ việc tháo 
dờ các công trình kẽt câu hạ tầng cũ theo nguyên trạng cho đen khi hoàn thành 
việc điêu chuyên, bán theo quyết định của cap có thâm quyển.

Nghiêm câm việc cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sử dụng, bán vật tư thu 
hoi dược từ việc tháo dờ các công trình kết cấu hạ tầng cũ.

Điều 12. Hình thức xử lý

1. Vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ các cônç trình kết cấu hạ tầng cũ được 
xử lý theo hình thức điêu chuyên, bán quv định tại Điều 4 Thông tư này.
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2. Trường hợp dự án đầu tư được câp có thẩm quyền phê duyệt quy 
định giá trị vật tư thu hồi được tính trừ vào tổng mức đầu tư của dự án thì nhà 
thâu thực hiện dự án tố chức xử lý tài sản theo quy định của pháp luật; không 
xử lý theo quy định tại Thông tư này.

Điền 13. Thầm quyền quyết định, trình tự xử lý

1. Thẩm quyền quyết định xử lý và trình tự xử lý vật tư thu hồi từ việc 
tháo dờ các công trinh kết cấu hạ tầng cù thực hiện theo quy định tại các Điều
5, 6 và 7 Thông tư này.

2. Khi bán vật tư thu hồi từ việc tháo dờ các công trình kết câu hạ tâng 
cũ, đơn vị được giao xử lý tài sán phải xuất Hoá dơn bán tài sản nhà nước do 
Bộ Tài chính phát hành cho người mua íải sản.

Chương V

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN

Điều 14. Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản

1. Chi phí bảo quản tài sản: Chi phí thuê kho, bãi đe bảo quản tài sản,
chi cho công tác bảo vệ tài sản.

2. Chi phí làm thủ tục chuyên nhượng, nộp thuế (nêu có) đối với tài sản
do phía nước ngoài chuyên giao cho Chính phủ Việt Nam.

3. Chi phí tháo dờ, thu hồi vật tư của các công trình kêt câu hạ tầng cù 
khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng mới (trong trường hợp chi phí nàv 
không được tính vào tống mức đầu tư của dự án xâv dựng công trình kết câu 
hạ tầng mới).

4. Chi phí bán đấu giá tài sản: Chi phí xác định giá khởi điếm; phí đấu 
giá trong trường hợp uỷ quyền cho ÎÔ chức có chức năng bán đâu giá thực hiện 
việc bán đấu giá tài sản.

Trong trường hợp việc bán đấu giá do Hội đồng định giá và bán đấu giá 
thực hiện thì chi phí về bán đấu giá tài sản gôm: Chi phí xác định giá khởi 
điếm, thông báo, niêm yết công khai việc bán đấu giá, tố chức phiên bán đâu 
giá, chi bôi dường cho các thành viên hội đồng và các chi phí Ichác có liên 
quan đên việc bán đâu giá.
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5. Chi phí thanh lý tài sản: Chi phí cho việc tô chức bán hoặc phá dỡ, 
hủy bo tài sản.

6. Chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao, tiêp nhận tài sản.

7. Chi phí khác có liên quan.

Điều 15. Mức chi

Mức chi cho từng khoản chi quy định tại Điều 14 Thông tư này thực 
hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thấm quyền 
quy định, trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quv định thì người đứng đâu của cơ quan có trách nhiệm 
x ử  lý  tài sản quyết định chi, đảm bảo phù hợp với chè độ quản lý tải chính 
hiện hành cua Nhà nước vả chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 16. Nguồn kinh phí

1. Đối với tài sản có quyết định bán, thanh lý: Nguồn kinh phí đê chi 
cho các nội dung quy định tại Điều 14 Thông tư này được sử dụng từ số tiên 
thu đirợc do bán hoặc thanh lý tài sản. Trường họp việc xử lý tài sản không 
phái sinh nguồn thu hoặc số thu không đủ bù đắp chi phí thì phân chi phí còn 
thiếu được quyết toán vào chi phí khác của dự án.

2. Dối với tài sản cơ quyết định điều chuyển, cơ quan, tổ chức, đơn vị,
tiếp nhận tài sản có trách nhiệm chi trả các chi phí eó liên quan.

Điều 17. Quản lý, sử dụng số tiền thu được khi bán, thanh lý tài sản

Số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản, sau khi trừ đi các chi phí có 
liên quan quy định tại Điều 14 của Thông tư này, được nộp vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách
nhiệm:

a) Chi đạo việc thực hiện quản lý và xử lý tài san của các dự án thuộc 
phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư này và quy định của pháp luật có
liên quan;
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b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hảng năm về tình hình xử lý tài sản 
của các dự án kết thúc theo mẫu số 04/TSDA và mẫu số 05/TSDA ban hành kèm 
theo Thông tư này và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 01 của năm sau.

2. Cục Quản lý côns sản, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng C Bộ Tài chính, Chủ tịch U ỷ ban
nhân dân câp tính hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, xử lý tài sản của  các  dự án
kết thúc theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kế từ ngày 01 thảng 8 năm 2010.

2. Bài bỏ Thông  tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19 thán a 12 năm 2005 
c ủa Bộ TÀi chính h ướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản cua các dự án sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước khi dư án kêt thúc.

3. Đôi với tài sản của các dự án đã kết thúc trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, nhưng chưa có quyết định xử lý thì thực hiện xử lý theo qu> 
định tại Thông tư này. Trường hợp tài sản đà cố quyết định xử ỉý thì thực hiện 
theo quy định tại thời điếm quyết định xử lý.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu phát sinh vướng m ắc, đề nghị 
các cơ quan, tố chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Quản lý 
công sản) dẻ phôi hợp giải quyết./.

■

Nơi nhận:
- Ban Bi thư Trung ương Đảng:
- Thù tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương vả các Ban của Đảng:
- Văn phòng Q uốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phu;
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhàn dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban chi đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng;

- Các Bộ cơ quan ngang Bộ,
Cơ quan thuộc Ch ín h  phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể :
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ươnạ;
- Sở Tài chính, Kho hạc Nhà nước các tinh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bàn ỌPPL (Bộ Tư pháp);
- Côna báo;
- Cổng TT điện tử Chính phù; website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục Q LCS.

Nguyễn Hữu Chí

KT.BỘ TRƯỞNG 
T H Ứ  T R Ư Ở N G



Mẫu số 0l/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số  87/2010/TT-BTC  

ngày  15/6/2010 của Bộ Tài chỉnh)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẨN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC

1. Tên dự á n : .........................................................................................................................
2. Cơ quan chủ quản :..........................................................................................................
3. Thời điếm kiêm k ê : ......... giờ, ngày ...... tháng, . năm........
4. Thành phần gồm:

- Ông (bà): ......... ..................................... Chức vụ: ...........................

- Ông (bà): ..................................................... Chức vụ: ..... ...........  .......

- Ông (bà) : .........................................  Chức vụ: .........................................

- Ông (bà): ............................................................Chức vụ: ..........................................

5. Kết quả kiểm kê:
5.1. Đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

s
1 T

DANH MỤC TÀI SẢN 
(CHI TIẾT THEO TỪNG 

LOẠI TÀI SẢN) 

Đ ơn  vị 
t ính

NĂM 
ĐƯA VÀO 
SỬ DỤNG 

SỐ LIỆU TÀI SẢN THEO SỔ KẾ TOÁN
SỐ LƯỢNG/ 

KHỐI LƯỢNG 
TÀI SẢN THEO 

KIỂM KÊ

SỐ LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG 
TÀI SẢN THỪA, THIẾU Gh i

ch ú
T Số l ư ợ n g  

Khối  lượng
Nguyên  giá

(đ ồ n g )
G Ị C L
(đ ồ n g )

T h ừ a T h i ếu

_ L 2 *■>3 4 5 6 7 8 9 10 11
A.  T r ụ  s ở  l à m  v i ệ c  v à  c á c  

t à i  s ả n  k h á c  g ắ n  l i ề n  v ớ i  đ ấ t
G ô m :.....

B. P h ư ơ n g  t i ện  v ậ n  t ả i

G ô m :

c. M á y  m ó c ,  t r a n g  t h i ê t  bị

G ô m :

D.  C á c  t à i  s ả n  k h á c

G ồ m :

Nguyên nhân thừa, thiếu:

Kiến nghị, đề xuất hướng xử lý đối với tải sản thừa, thiếu:
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5.2. Đối với tài san do phía nước ngoài chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam:

s
T
T

Danh  mục tài sản 
(chi  tiết t heo từ n g  loại tài s ản )

Đơn vị 
tính

N ăm  đ ư a  
vào  sử  
d ụ n g

S ố  lượng/  
Khối  lượn g  

tài sản

Hiện 
t r ạ n g  tài 

sản

Giá  trị  tài 
sản 

(nếu có)
Ghi  chú

1 9 4 5 6 7 8
A. P h ư ơ n g  t i ện  v ậ n  t ả i

Gồm:
B. M á y  m ó c .  t r a n g  t h i ê t  bị

1
Gồm:
c .  C á c  t à i  s ả n  k h á c

Gồm

5.3. Đối với vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ công trình kết cấu hạ tầng cũ:

1 S T T
d a n h  m ụ c  t ả i  s ả n  

(chi t iết  t heo từ n g  loại vậ t  tư)
Đon  vị tính

Số l ư ợ n g /  k h ố i  l ư ợ n g  
tài  sản

g h i  c h ú

9 4 5

I

1 2

Thành phần tham gia kiểm kê
(ký , ghi rõ họ tên)
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I

M ẫu số 02/TSDA
(Ban hành kèm theo Thòng tư  số  87/2010/7T-BTC  

ngày 15/6/2010 cùa Bộ Tài chinh)

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ 
(Kèm theo Công văn s ố ........ n gày .......... th á n g  n ă m  c ủ a  ...)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - T ự  do - H ạnh  phúc

A. D A N H  M Ụ C  TÀ I SẢ N  V À  P H Ư Ơ N G  ÁN X Ử  LÝ

s
T
T

D anh  mục  tài  sản  
(chi  t iết  t heo từ n g  

loại tài  sản)

Đ on
vị

t í nh

S ố
lư ợ ng/

khối
lư ợ ng

N ă m  
đ ưa 

vào sử  
dụ ng

Giá  t r ị  theo sô kê 
t o án

Đe x u ấ t  p h ư ơ n g án  x ử  lý
Gh i
chúNG

(đ ồ n g )
G T C L
( đ ồ n g )

Điều 
c h uy ên  (*)

Bán
(**)

T h a n h
lý

I. Tả i  s ản  p h ụ c  vụ  h oạ t  
( lộng cùa  d ự  án
1. T r ụ  só l àm  việc và các  tài 
siin khác  g ắn  liền vói đ ấ t
Gôm:
2. P h u o n g  t iện vậ n  tải
Gôm:
3. M á y  móc.  t r a n g  thiêt  bị
Gôm:
4. C á c  tài  s ản  khác
Gôm:
11. Tả i  s ản  do  ph í a  n u ó c  
ngoài  chuy ển  giao cho 
C h ín h  phú  Việt  N a m
I . P h ư ơ n g  t iện vận  tái
Gôm:
2. M á y  móc,  t r a n g  t hi ề t  bị
Gôm:
3. C ác  tài s ả n  khác
Gôm:
III. V ậ t  t ư  t hu  h ồ i t ừ việc 
t háo  d ỡ  các công t r ì n h  kết  
c ấu  hạ t ầ n g  cũ
1.

B. CÁC HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN

1.............................................................................
o

ỏ .............................................................................

Người lập Thủ  
t r ư ở n g  c ơ  q u a n  b á o  c á o (ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp đè xuất điều chuyển tài sàn thì nêu rỗ cơ quan, tô chức, đơn vị, dự án đề 
nghị nhận điêu chuyên.

(**) Trường  hợp để xuất bản tài sàn thì nêu rõ hình (hức bản chi định hay bản đẩu giá.
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Mẫu số 03/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2010 TT BTC 

ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÍỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN TÀI SẢN DO PHÍA NƯỚC NGOÀI 
CHUYÊN G IAO CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...., chúng tôi gồm:

A- Đai diện bên giao:

Ông (Bà): ......................  Chức vụ:

B- Đại diện bên nhận:

Ông (Bà): Chức vụ:

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản hao gồm:

1 Danh mạc tài sản bàn giao:

P s ’

T

Danh  m ụ c  tài  s ản  
(chi  t i ế t  theo t ừ n g  

loại lài san)

Đơn  vị 
t ính

Năm 
đ u a  vào 
sử  d ụ n g

S ố lượn g  
tài  sản

Hiện 
t r ạ ng  tài

sả n

Giá  t r ị  
tài s ản  

(nếu có)
Gh i  chú

! 9 3 4 5 6 7 _ ' 8 1
! A.  P h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  t ả i

G ô m :

B.  M á y  m ó c ,  t r a n g  t h i ế t b ị

G ồ m :

c .  C á c  l à i  s à n  k h á c

G ô m :

2 Các hồ sơ về tài sản bàn dao:

3 Nghĩa vụ thuế đôi với tài sản bàn aiao: 

IV . Ý kiến các bên giao nhân

1. Bên nhận: ................... ............................

2. Bên giao: ................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬ N
(K ý tên  và  đóng  dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(K ỷ tên và đỏng dấu)



Mẫu số 04/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số  87/2010/TT-BTC  

ngày 15/6/2010 cùa Bộ Tài chính)

Co quan báo cáo: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN KHI DỰ ÁN KÉT THÚC 
CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 

( N ă m ......................)

I. Tổng số dự án sử dụng vốn nhà nước kết thúc trong năm báo cáo:

Trong đó:

1. Dự án sử đụng vôn ngân sách nhà nước : ....................................................

2. Dự án O D A : ....................................................................................................

3. Dự án viện trợ phi Chính phủ thuộc nguồn thu NSNN:

4. Dự án k h á c : ............................................... ......................

II. Tình hình xử lý tài san: (Phụ lục đính kèm)

IlI. Số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản:

1. Tông sô tiền thu được: .............  ... .......

2. Tổng số chi p h í : ................................................................................................

3. Tông sô tiền nộp ngân sách: .................................................................

IV. Đ ề xuất kiến nghị:

Ngày tháng năm 
Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(kỷ tên, đóng dấu)

Ghì chú: - Mầu nàv áp dụng đổi với cúc dự án đã kết thúc trong năm báo cáo và các năm trước đó 
nhưng chưa xứ  lý xong.

- Các trường hợp dự án đà kết thúc trong năm nhưng chưa xử lỷ xong tài sản phai nêu rõ lý do. 
-C á c  Bộ, cơ  quan trung ương, ƯBND các tinh quy định cụ thể thời hạn, biểu mâu các Ban 

quản lý dự án phải báo cáo để gửi Bộ, cơ quan trung ương, UBND lông hợp gửi Bộ Tài chính.
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TÌNH HÌNH XỬ LY TÀI SẢN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐÃ KẾ T THÚC 
(Phụ lục đính kèm B ảng tổng hợp M ẫ u số 04/TSDA)

Đ VT: triệu đồng

s
T
1

DANH MỤC 
TÀI SẢN

ĐƠN VỊ 
TÍNH

PHẢI XỬ LÝ đã XỬ LÝ CHƯA XỬ LÝ

GHI CHÚSỐ LƯỢNG/ 
KHỐI 

LƯỢNG

TỔNG 
NGUYÊN

GIÁ

TỔNG GIÁ 
TRỊ CÒN LẠI 

ĐIỀU CHUYỂN
BÁN 

                     T H A N H  L Ý
SỐ LƯỢNG/ 

KHỐI 
LƯỢNG

NGUYỄN
GIÁ

G iá t r ị  
còn lại

SỐ LƯỢNG/ 
KHỐI 

LƯỢNG

Nguyên
giả

Giá trị 
CÒN LẠI

Số lượng/ 
Khối 

LƯỢNG

.Nguyên
giá

G iá tr ị  
còn LẠI

Số LƯỢNG/ 
k h ố i 

LƯỢNG

N guyên
giá

G iá trị 
còn lại

( l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (1 9 )

I TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

1
TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ CÁC TÀI SẢN GĂN 
LIỀN VỚI ĐẤT

2

3

4

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
------------ —  - -------------- — -----------—

MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ

Tài sàn khác

11
T ÀI SẢN DO PHÍA NƯỚC NGOÀI CHUYỂN 

GIAO CHO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

1

1

3

P h ư ơ n g  tiện  v ận  tải
-------

M áy  m óc, tra n g  th iế t bị --------------

T ÀI SẢN KHÁC

III
V ẬT TƯ THU HỒI TỪ VIỆC THÁO DỠ CÔNG 
TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG CŨ

T ổ n g  cộ n g


