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

Số 39/2011/TT-BTC
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ
về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC 

ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số l75/2009/TT-BTC ngày 
09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 
140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

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

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 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 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết đinh 
số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp 
xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 
83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 và Thông tư  số 175/2009/TT-BTC ngày 
09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ- 
TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 
(sau đây gọi tất la Thông tư số 83/2007/TT-BTC, Thông tir số 175/2009/TT- 
BTC) như sau:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Thông tư số 175/2009/TT-BTC như sau:

“b) Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm: Công ty mẹ của tập đoàn 
kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập và 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu (sau 
đây gọi chung là công ty nhà nước);”

Điều 2. Bổ sung điểm 1.7 mục 1 phần I Thông tư số 83/2007/TT- 
BTC như sau:



" 1 .7 s ắp xếp lại, xử lý nhà, đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức hiện đang 
thuê của Công ty Quản lý kinh doanh nhà của địa phương:

a. Đối với nhà thuê của Công ty Quản lý kinh doanh nhà hiện do các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã 
hội, tô chức chinh tr ị-x ã  hội nghề nghiệp đang sử dụng:

Các cơ quan, đơn vị, tồ chức đang sử dụng thực hiện kê khai, lập 
phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại 
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định sô 140/2008/QĐ-TTg; trường 
hợp được giữ lại tiếp tục sử dụng thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành quyết định chuyển giao quyền quản lý, sử dụng từ Công ty Quản lý kinh 
doanh nhà cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức (đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức 
thuộc địa phương quản lý) hoặc theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng các đoàn thể 
(đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc trung ương) theo quy định tại khoản 5 
Điều 55 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 52/2009/NĐ-CP).

b. Đối với nhà thuê của Công ty Quản lý kinh doanh nhà hiện do công ty 
nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sử dụng:

- Nếu đã đầu tư cải tạo, sửa chữa và đã hạch toán giá trị tài sản cố định 
trên sổ sách kế toán của đơn vị đang sử đụng thì đơn vị đang sử đụng thực hiện 
kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền theo quy 
định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

- Nếu chưa đầu tư cải tạo, sửa chữa hoặc đã đầu tư cải tạo, sửa chừa 
nhưng chưa hạch toán giá trị tài sản cố đinh trên sổ sách kế toán của đơn vị 
đang sử dụng thì Công ty Quản lý kinh doanh nhà kê khai., lập phương án xử 
lý, sắp xếp và trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết 
định số 09/2007/QĐ-TTg”.

Điều 3. Sửa đổi điểm 2.3 mục 2 phần II Thông tư số 83/2007/TT- 
BTC như sau:

"2.3 Đối với trường hạp cho thuê, sử dụng không đúng quy định theo 
quy định tại tiết b, d khoản 2 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg:

a. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng tài sản là trụ 
sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất để cho thuê hoặc liên doanh, liên 
kết thì phải lập phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 
theo quy định tại Điều 43, Điều 44 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP. Trường hợp
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không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cho thuê, liên doanh, liên 
kết thì phải chấm dứt việc cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đon vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được nhà nước giao đất mà 
chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước không được sử dụng tài sản đã đầu tư gắn liền với đất và quyền 
sử dụng đất để góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 
52/2009/NĐ-CP, nếu đã thực hiện góp vốn thì phải chấm dứt việc góp vốn.

Việc bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước hạn (nếu có) khi 
chấm dứt hợp  đồng cho thuê, liên doanh, liên kết, góp vốn thực hiện theo quy 
định của pháp luật dân sự.

b. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sử dụng đất được nhà nước giao 
không thu tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; sử dụng trụ sở làm việc, 
công trình gắn liền với đất được giao (không phân biệt phần khuôn viên đất 
độc lập hay không) đang cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải chấm dứt ngay 
việc cho thuê, liên doanh, liên kết để sử dụng tài sản đúng mục đích được giao. 
Việc bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trước hạn (nếu có) khi chấm 
dứt hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định của 
pháp luật dân sự.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các trường hợp không 
được tiếp tục cho thuê, liên doanh, liên kết quy định tại tiết a, tiết b khoản này 
mà chưa chấm dứt hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết thì cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định thu hồi theo quy định tại Điều 13, Điều 37 và 
Điều 47 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP; đồng thời, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
sử dụng tài sản sai quy định phải chịu trách nhiệm về hành chính, nếu gây thiệt 
hại thì phải bồi thường và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp 
luật. Số tiền thu được từ việc cho thuê, liên doanh, liên kết phải nộp vào ngân 
sách nhà nước.

Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm k iểm tra, kiểm soát 
việc thu nộp nói trên, nếu đơn vị chưa thực hiện thì trừ vào dự toán ngân sách 
được giao của cơ quan, đơn vị.

c. Cơ quan quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính (đối với cơ sả nhà, đất 
thuộc Trung ương quản lý), Sở Tài chính (đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa 
phương quản lý) có trách nhiệm lập phương án quản lý, sử dụng và xử lý đối 
với từng cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi, trình cấp có thẩm quyền xử lý 
theo quy định của pháp luật.”

3



Điều 4. Sửa đỗi, bỗ sung khoản 2.4 mục 2 phần II Thông tư số 
83/2007/TT-BTC như sau:

‘2.4- Việc xử lý đối với trường hợp đã bố trí làm nhà ở, đất ở quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quyết đinh số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện như
sau:

a. Đối với khu đất đã bố trí làm nhà ở trước ngày 01 tháng 11 năm 1992 
(ngày Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng 
Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương có hiệu lực 
thi hành ) đáp ứng đủ các điều kiện sau: có khuôn viên độc lập hoặc có thể tách 
biệt khỏi khuôn viên; có lối đi riêng; không che chắn mặt tiền trụ sở cơ quan, 
đơn vị; không ảnh hường đến không gian, cảnh quan xung quanh; đồng thời, 
cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất ở tại địa phương thì chuyển giao cho địa phương để xử lý theo quy định về 
nhà ở, đất ở hiện hành.

Căn cứ phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ quản 
thuộc Trung ương hoặc địa phương có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) tiếp nhận để xử lý theo quy định nêu trên.

b. Đối với trường hợp không đủ điều kiện để chuyển giao quy định tại 
tiết a điểm này thì phải di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ
sở nhà, đất. Cơ quan chủ quản (thuộc Trung ương hoặc địa phương) có văn 
bản đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (nơi có cơ sở 
nhà, đất) xác định chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân (nếu có) theo 
quv định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện phê duyệt.

- Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương có nguồn tiền thu được từ bán 
tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì được sử dụng để hỗ 
trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở 
nhà, đất khác của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc 
cùng phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại điểm 5.1.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư 
này.

- Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương không có nguồn tiền thu được 
từ bán tài sản trên đất và chuyên nhượng quyền sử dụng đất thì nguồn kinh phí 
hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ 
sở nhà, đát của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng 
phạm vi quản lý được thực hiện như sau:
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(i) Trường hợp cơ sở nhà, đất có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải 
tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí 
làm nhà ở trong khuôn viên được bố trí trong vốn đầu tư của dự án.

(ii) Trường hợp cơ sở nhà, đất không có dự án đầu tư xây dựng, nâng 
cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì Bộ trưởng, thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bố 
trí kinh phí hỗ trợ di dời từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm”.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã 
bố trí  làm nhà ở không đúng quy định bị xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Điều 5. Bổ sung khoản 3.2 mục 3 phần II Thông tư  số 83/2007/TT-
BTC như sau:

“3.2. Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư phải phù 
hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thầm quyền phê 
duyệt và đúng chức năng kinh doanh của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trường họp được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án mới về 
kinh doanh bất động sản (nhà ở, nhà cho thuê), trung tâm thương mại, dịch vụ 
thỉ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phù, không thực hiện 
hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm”.

Điều 6. Bổ sung khoản 3.4 mục 3 phần II Thông tư  số 83/2007/TT-
BTC như sau:

“3.4. Phương thức, thẩm quyền xử lý các cơ sở nhà, đất sử dụng không 
đúng quy định của công ty nhà nước được quy định như sau:

- Công ty nhà nước được giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất mà tiền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được sử 
dụng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đề kinh doanh theo quy định của 
pháp luật doanh nghiệp.

- Công ty nhà nước được nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền 
sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì chỉ 
được sử dụng tài sản trên đất để sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề 
kinh doanh. Nghiêm cấm việc cho thuê lại đất, trừ trường hợp Công ty có chức 
năng kinh doanh kho bãi.

- Công ty nhà nước thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty Quản 
lý kinh doanh nhà của Nhà nước mà sử dụng đúng chức năng thi được tiếp tục 
sử dụng; nêu sử dụng không đúng chức năng thì Công ty Quản lý kinh doanh
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nhà báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 
luật.

Đôi với các trường hợp nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh 
doanh góp vốn không đúng quy định hoặc trường hợp sử dụng không đúng, 
mục đích khác như: bỏ trống, cho mượn, bị lấn chiếm... mà chưa thu hồi đế sử 
dụng đúng quy định thì Bộ Tài chính quyết định thu hồi (đối với Công ty nhả 
nước thuộc Trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi 
(đối với Công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).

Cơ quan quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính (đối với cơ sở nhà, đất 
thuộc Trung ương quản lý), Sở Tài chính (đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa 
phương quản lý) có trách nhiệm lập phương án quản lý, sử dụng và xử lý đối 
với từng cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi, trình cấp có thẩm quyên xử lý 
theo quy định của pháp luật.”

Điều 7. Sửa đổi điểm b khoản 4.1 mục 4 phàn II Thông tu số 
83/2007/TT-BTC như sau:

b ) Giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất băng hình thức đấu giá, được xác định như sau:

Giá bán tài sản trên đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại 
theo kết quả đánh giá lại, không thấp hơn giá xây dựng tài sản mới cùng loại 
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời 
điểm xác định giá bán tài sản trên đất. Giá chuyến nhượng quyền sử dụng đất 
được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị 
trường tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng 
mới, không thấp hơn giá đ ấ t cùng loại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 
và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán tài sản trên đất, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định 
giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất gửi Sở Tài chính. Căn cứ Chứng thư thẩm định giá và hồ sơ có liên 
quan, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, 
trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp không thuê 
được tồ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản thì Sở Tài chính 
chù trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng để xác định 
giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm.”

Điều 8. Sửa đổi Điều 3 Thông tư  số 175/2009/TT-BTC như sau:
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“4.2- Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng 
hình thức chỉ định quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ- 
TTg được hướng dẫn cụ thể như sau:

4.2.1- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 19, Điều 48 
Nghị định số 52/2009/NĐ-CP (đối với cơ quan, đơn vị tổ chức) và quy định tại 
khoản 3 Điều 6 Quyết định so 09/2007/QĐ-TTg (đối với công ty nhà nước) 
quyết định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng 
hình thức chỉ định trong các trường hợp sau:

a) Sau thời hạn thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có một tổ 
chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất;

b) Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất để sử dụng cho mục đích xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường phù hợp với quy 
hoạch được duyệt thì tổ chức, cá nhân đó được mua chỉ định theo quy định. 
Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng đăng ký mua tài sản trên đất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mục đích xã hội hoá thuộc các lĩnh vực 
nêu trên thì thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật giữa các đối tượng 
đăng ký tham gia;

c) Tổ chức, cá nhân đãng ký mua tài sản trên đất, nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất đang thuê của tổ chức có chức năng 
cho thuê nhà, đất (Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Công ty kho bãi, Công ty 
dịch vụ công ích) để sử dụng vào mục đích phù hợp với quy hoạch được duyệt 
và theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của tổ 
chức cho thuê đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu cần thiết phải bán tài sản trên đất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định, cơ quan chủ quản 
thuộc Trung ương (đối với cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương quản lý) hoặc Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản lý) trình 
Thù tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4.2.2- Giá bán tài sản trên đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
bằng hình thức chỉ định được xác định như sau:

Giá bán tài sản trên đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại 
theo kết quả đánh giá lại, không thấp hơn giá xây dựng tài sản mới cùng loại 
do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời 
điểm xác định giá bán tài sản trên đất. Giá chuỵển nhượng quyền sử dụng đất 
được xác định sát với giá chuyên nhượng quyên sử dụng đất thực tế trên thị 
trường tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng
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mới, không thấp hơn giá đất cùng loại do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định 
và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán tài sản trên đất và chuyên 
nhượng quyền sử dụng đất thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định 
giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất gửi Sở Tài chính. Căn cứ Chứng thư thẩm định giá và hồ sơ có liên 
quan, Sở Tài chính chủ trì, phôi hợp với các cơ quan có liên quan thâm định, 
trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp không thuê 
được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản thì Sở Tài chính 
chủ trì, phối hợp vởi các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng để xác định giá 
bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá bán tài sản trên đất và 
giá chuyến nhượng quyền sử dụng đất.”

Điều 9. Sửa đổi Điều 4 Thông tư số 175/2009/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 như sau:

- Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được 
bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử đụng đất:

3 1.1- Toàn bộ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp 
tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) do cơ quan chủ quản thuộc Trung ương làm chủ tài 
khoản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc Trung 
ương quản lý); Sở Tài chính làm chu tài khoản (đối với cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc địa phương quản lý).

5.1.2- Các chi phí liên quan được chi trả từ số tiền thu được từ bán tài 
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử đụng đất gồm;

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá;

c ) Chi phí đi dời theo chế độ quy định, gồm:

* Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, máy móc khi thực hiện di 
dời và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở 
trong khuôn viên cơ sở nhà, đất (nếu có).
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d) Các chi phí khác có liên quan.

5.1.3- Cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán tài sản trên đất và 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đề nghị Sở Tài chính xác định các khoản 
chi phí quy định tại điểm 5.1.2 khoản này. Riêng chi phí hô trợ đê di dời các 
hộ gia đình, cá nhân đã bô trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đât do 
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (nơi có cơ sở nhà, đất) 
lập theo quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ cùa địa phương, trình Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện phê duyệt, gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào các 
khoản được chi trả từ số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất.

Sở Tài chính thực hiện chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng có 
liên quan đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản lý ; có văn bản đề nghị 
chủ tài khoản chuyển tiền chi trả các khoản chi phí cho các đôi tượng có liên 
quan đối với cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý.

5.1.4- Số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
còn lại sau khi chi trả các chi phí quy định tại điểm 5.1.2 khoản này, được 
quản lý, sử dụng theo thứ tự như sau:

a) Sử đụng để thực hiện dự án đầu tư xây đựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở 
làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định về quản lý đầu tư xây đựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 
nhà nước.

b) Hỗ trợ di đời các hộ gia đinh, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn 
viên cơ sở nhà, đất khác của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức 
thuộc cùng phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương. Cơ quan chủ quản 
(thuộc Trung ương hoặc địa phương) có văn bản đê nghị Hội đồng bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (nơi có cơ sở nhà, đất) xác định chi phí hỗ trợ 
di dời các hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm 5.1.3 khoản này, trình 
Uỷ ban nhân dân câp huyện phê duyệt.

c) Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước.

5.1.5“ Thẩm quyền quyết định số tiền được sử dụng quy định tại điểm 
5.1.4 khoản này như sau:

a) Đối với số tiền được sử dụng quy định tại tiết a điểm 5.1.4 khoản này 
do Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các 
tổ chức thuộc Trung ương quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối 
với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tô chức thuộc địa phương quản
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lý) quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ quản thuộc Trung ương hoặc 
Sở Tài chính nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp có
thẩm quyên quyết định.

b ) Đối với số tiền được sử dụng quy định tại tiết b điểm 5.1.4 khoản này 
dơ cơ quan chủ quản thuộc Trung ương hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định trên cơ sở kết quả phê duyệt chi phí hỗ trợ để di dời các hộ gia đình, cá 
nhân của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5 1.6- Việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đàu tư 
quy  định tại tiết a điểm 5.1.4 khoản này thực hiện theo ché độ quy định vê 
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đinh, 
cá nhân (nêu có) quỵ định tại tiết b điểm 5.1.4 khoản này thực hiện theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chú tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật.

Số tiền cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức sử dụng để 
thực hiện dự án đầu tư và số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân (nếu 
có) quy định tại điểm 5.1.4 khoản này được hạch toán ghi thu, ghi chi ngân 
sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước.”

2 Sửa đồi khoản 2 như sau:

■'5.2- Đối với công ty nhà nước được bán tài sản trên đất, chuyền 
nhượng quyền sử dụng đất:

5,2.1 - Tiền bán tài sản trên đất được xác định cụ thể theo các trường hợp
sau:

a } Trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
thông qua hình thức đấu giá thì tiền bán tài sản trên đất trong giá trúng đấu giá 
là giá khởi điểm tổ chức bán đấu giá theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

b) Trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
bằng hình thức chỉ định thì tiền bán tài sản trên đất trong giá bán chỉ định đã 
được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 8 Thông tư 
này

5.2.2- Công ty nhà nước được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất quy 
định tại điểm 5.2.1 khoản này theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
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5.2.3- Số tiền thu được từ chuyên nhượng quyên sử dụng đất được nộp 
vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) đo 
Bộ Tài chính làm chủ tài khoản đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương 
quàn lý, Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với công ty nhà nước thuộc địa 
phương quản lý.

5.2.4- Các chi phí liên quan được chi trả từ số tiền thu được từ chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất gồm:

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giả và chi phí tổ chức bán đấu giá;

c) Giá trị quyền sử đụng đất đã được nhà nước giao vốn;

d) Chi phí di dời theo chế độ quy định, gồm:

- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, máy móc khi thực hiện di 
dời và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

- Chi phí hỗ trợ để đi đời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở 
trong khuôn viên cơ sở nhà, đất (nếu có).

đ) Chi phí hợp lý đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc ngân sách 
nhà nước. Chi phí này phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực tế chứng minh và 
được xác định bằng tổng chi phí hợp lý đầu tư vào đất trừ đi số tiền đã phán bồ 
tương ứng với thời gian đã sử đụng đất, bao gồm:

- Tiền sử dụng đất cùa thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao 
đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất (có 
chứng từ nộp tiên);

- Chí phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất.

e) Các chi phí khác có liên quan.

5.2.5” Việc xác định và chi trà các khoản chi phí quy định tại điểm 5.2.4 
khoản này được thực hiện theo quy định tại điểm 5.1.3 khoản 1 Điều này.

5.2.6- Số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn lại sau khi chi trả 
các chi phí quy định tại điểm 5.2.4 khoản này, được quản lý, sử dụng theo thứ 
tự như sau:

a) Trường hợp công ty nhà nước có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, 
cải tạo cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được cấp có thầm quyền phê duyệt thì



được hỗ trợ dể thực hiện dự án dầu tư theo quy định về quản lý dầu tư xây 
dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5.2.7- Thẩm quyền quyết định, hồ sơ đề nghị và mức hỗ trợ đối với công 
ty nhà nước được hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư quy định tại tiết a điểm 
5.2.6 khoản này như sau:

a) Thẩm quyền quyết định:

- Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 
lập hoặc do các Bộ, ngành Trung ương quyết định thành lập, Bộ trưởng Bộ Tài 
chinh quyết định số tiền được hỗ trợ thực hiện dự án đâu tư trên cơ sở đề nghị 
của Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng thành viên công ty nhà nước.

- Đối với công ty nhà nước do Ủy ban nhân dân quyết định thành lập.
Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số tiền hỗ trợ thực hiện dự án 
đầu tư sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến về chủ trương xử 
lý chung hoặc có nghị quyết giao cho Chù tịch ủ y  ban nhân dân câp tỉnh quyêt 
định trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

b) Hồ sơ để làm căn cứ xem xét, quyết định số tiền hỗ trợ gồm:

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bán tài sản trên đât. 
chuvên nhượng quyền sử dụng đất.

- Vàn bản cùa công ty nhà nước báo cáo về việc bán tài sản trên đất và I
chuyên nhượng quyền sử dụng đất; số tiền đề nghị hỗ trợ. I

- Văn bản của Bộ, ngành, Hội đồng thành viên của công ty nhà nước do 
Thu tướng Chính phủ quyết định thành lập (đối với công ty nhà nước thuộc 
trung ương), Sở Tài chính (đôi với công ty nhà nước thuộc địa phương) đê 
nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư.

- Xác nhận của chủ tài khoản và Kho bạc Nhà nước về số tiền thu được 
từ việc bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty nhà nước đã 
nộp vào tài khoản tạm giữ tạị Kho bạc Nhà nước.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy 
định cua pháp luật về quàn lý đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn
ngân sách nhà nước. I

- Các giấy tờ càn thiết khác (nếu có). I

12



c) số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư do cấp có thẩm quyền quy định 
tại điểm a khoản này không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và không vượt quá:

- 50% số tiền thu được (sau khi chi trả các chi phí liên quan) đối với cơ 
sở nhà, đất thuộc địa bàn các thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại đặc 
biệt hoặc đô thị loại I;

- 70% số tiền thu được (sau khi chi trả các chi phí liên quan) đối với cơ 
sở nhà, đất thuộc địa bàn các tỉnh còn lại.

5.2.8- Việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án 
đầu tư quy định tại tiết a điểm 5.2.6 khoản này thực hiện theo chế độ quy định 
về quàn lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; được 
hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước 
và là vốn của ngân sách nhà nước đầu tư tại công ty nhà nước.

Chủ tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm quản 
lý, sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật.

5.2.9- Trường hợp công ty nhà nước có cơ sở nhà, đất phải di dời do ô 
nhiễm môi trường, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 
các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi tắt là Quyết 
định số 86/2010/QĐ-TTg) và các vấn bản hướng dẫn.”

3- Sửa đồi khoản 3 như sau:

“5.3- Đối với công ty nhà nước được chuyển mục đích sử dụng đất:

5.3.1- Trường hợp công ty nhà nước trực tiếp sử dụng cơ sở nhà, đất 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
thì phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Giá đất tính thu 
tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo quy định 
tại điểm 4.2.2 khoản 4.2 Điều 8 Thông tư này. Việc xác định số tiền sử dụng đất 
phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp 
luật về thu tiền sử dụng đất.

5.3.2- Toàn bộ số tiền thu được khi chuyển mục đích sử dụng đất được 
nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) 
do Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

5.3.3“ Các chi phí liên quan được chi trả từ số tiền thu được khi chuyển 
mục đích sử dụng đất gồm:
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5.3.3- Các chi phí liên quan được chi trả từ số tiền thu được khi chuyển
mục đích sử dụng đât gồm:

a) Chi phí đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí xác định giá, thẩm định giá;

c) Chi phí di dời theo chế độ quỵ định, gồm:

- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, máy móc khi thực hiện di 
dời vả thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;

- Chi phí hỗ trợ để di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở 
trong khuôn viên cơ sở nhà, đất (nếu có).

d) Các chi phí khác có liên quan.

5.3.4' Việc xác định và chi trả các khoản chi phí quy định tại điểm 5.3.3 
khoản này được thực hiện theo quy định tại điểm 5.1.3 khoản 1 Điều này.

5.3.5- Số tiền thu được khi chuyển mục đích sử dụng đất còn lại sau khi 
chi tra các chi phí quy định tại điểm 5.3.3 khoản này, được nộp ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5.3.6- Trường hợp công ty nhà nước có cơ sở nhà, đất phải di dời do ô 
nhiễm môi trường, trình tự thực hiện, thẩm quyền quyết định và việc quản lý, 
sử dụng số tiền thu được khi chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn.”

Điều 10. Sửa đổi phần III Thông tư  số 83/2007/TT-BTC và Điều 5 
Thông tư  số 175/2009/TT-BTC như sau:

k‘Đối với tổ chức kinh tế phải di dời được bán tài sản trên đất, chuyên 
nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, trình tự thực 
hiện, thẩm quyền quyết định và việc quản lý, sử dụng-số tiền thu được từ bán 
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và số tiền thu được khi 
chuyền mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
86/2010/QĐ-TTg và các vãn bản hướng dẫn.”

Điều 11. Xử lý các vấn đề phát sinh trong thòi gian chuyển tiếp:

1. Đối với các cơ sở nhà, đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 
các tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyên phê duyệt phương án 
sắp xếp lại, xử lý trước ngày Thông tư nảy có hiệu lực thi hành mà vẫn chưa 
thực hiện xong việc di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí làm nhà ở ra
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2. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 12 Quyết định số 
09/2007/QĐ-TTg thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định. Riêng về trình tự thủ tục, hồ sơ thực hiện hỗ trợ dự án đầu 
tư nếu đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện thì 
thực hiện theo quy định tại điểm 5.2.7 khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

3. Đối với các cơ sở nhà, đất của công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu 
được xử lý như sau:

3.1. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà phương 
án chuyên đổi sở hữu đối với công ty nhà nước chưa được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt thì khi phê duyệt phương án chuyển đổi sở hữu, cơ 
quan nhà nước có thâm quyền cân căn cứ vào phương án sắp xếp lại, xử lý 
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt; Trường hợp phương án săp 
xếp lại, xử lý nhà, đất chưa được phê duyệt thì được ưu tiên xử lý trước để 
đảm bảo tiến độ chuyển đổi sở hữu đối với công ty nhà nước.

3.2. Trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 
bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã nộp tien bán tài 
sản trên đât và chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ tại 
kho bạc nhà nước, nay công ty đó đã chuyển thành công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà có dự án đầu tư được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt thì việc hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng ưở 
lên), Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư 
dưới 100 tỷ đồng của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai 
thành viên trở lên thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng của công 
ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên thuộc địa 
phương quản lý) khi đủ các điều kiện sau:

a) Số tiền được cấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải 
tạo trụ sở làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt được tính tăng phần vốn 
góp nhà nước tại công ty;

b) Việc tăng vốn góp nhà nước tại công ty phải được Đại Hội đồng cổ 
đông, Hội đồng thành viên thông qua theo quy định cùa pháp luật doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty;

c) Số tiền hỗ trợ phải phù hợp với quy mô, tính chất cùa dự án đầu tư và 
đảm bảo sự cần thiết phải đầu tư vốn của ngân sách nhà nước vào doanh 
nghiệp.
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Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2011.

- Bãi bỏ khoản 2.5 mục 2 phần II Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 
16/7/2007 của Bộ Tài chính.

- Bãi bỏ Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài
chính.

2 Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải 
quyết/.

Các Tập đoàn, TCT do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định thành lập;

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;
Công báo,

- Website Chính phủ;
Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
Lưu: VT. QLCS.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNGVăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chinh phù;
Vãn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà an nhàn dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Nguyễn Hữu Chí


