
PHỤ LỤC
Ban hành kèm theo Thông tư sổ 03 /2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2013 về 
việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học của 
các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hôm nay, ngày .. .tháng... .năm 201...., t ạ i .....
Chúng tôi gồm có:

Ị  Bên giao: Nông(Lâm ) trường, Công ty ...

1. Ông/Bà:.................. (người đại diện theo pháp luật của đon vị).
2. Ông/B à:.................. Kế toán trưởng đơn vi. '
3. Ông/Bà:........... ........Chủ tịch công đoàn đơn vị.

II. Bên nhận:
* Trường hợp là doanh nghiệp:
1. Ông/B à:..................(Người đại diện theo pháp luật đơn vị).
2. Ông/Bà :..................Kê toán trưởng đơn vị.
3. Ông/Bà:................... Chủ tịch công đoàn đơn vị.
* Trường hợp là các đơn vị hành chính sự nghiệp:
1. Ông/B à:..................Thủ trưởng đơn vị
2. Ông/Bà :.................. Trưởng phòng, Ban tài chính kế toán
3. Ông/Bà:................... Chủ tịch công đoàn đơn vị

III. Bên chứng kiến:
- Đại diện Uỷ ban nhân dân địa phương, Sở (Tài chính, Sở Công thương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở giáo dục Đào tạo) theo uỷ quyền.
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 08/8/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ vê việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường
học của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa
phương quản lý.



Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, 
trường học của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý.

Căn cứ hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản bàn giao bao gồm:

Thống nhất lập Biên bản bàn giao các tài sản sau:

Đơn vị: đông
TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản bàn giao

Đường
điện

Đường
G/thông

Tông cộng

1 Nguyên giá tài sản
2 Khâu hao
3 Giá tri còn lai
4 Nguồn vốn đầu tư

Trong đó:
- Ngân sách
- Vay ngân hàng
- Vay khác
- Quỹ phúc lợi

5 Nợ vay đâu tư chưa trả

Ỷ kiến:........
Biên bản đựơc thành lập 07 bản gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Sở Tài chính địa phương, 
cơ quan chủ quản cấp trên, đơn vị Bên giao và Bên nhận,

BÊN GIAO BÊN NHẬN
KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KÉ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(hoặc thủ trưởng đ/vị)

ĐẠI DIỆN (Cơ quan chứng kiến, cơ quan quản lý cấp trên)

UBND (cấp tỉnh) SỞ TÀI CHÍNH T/ĐOÀN ĐLVN T/ĐOÀNCN
(Đối với hệ thống điện) CAO su VN


