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                  Kính gửi: 

- Các trường THCS, tiểu học, mầm non; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện văn bản số 4279/STC-GCS ngày 11/11/2020 của Sở Tài chính về 

việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết. 

Để thực hiện việc sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định của Nhà 

nước. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Trường THCS, tiểu học, mầm non và 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện làm tốt một số nội dung 

sau: 

1. Quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, 

sử dụng tài sản công; Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của 

UBND tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê tại các đơn vị sự ngiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh 

và các quy định có liên quan. 

2. Tổ chức rà soát việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở 

rà soát, trường hợp có phát sinh việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các cơ quan, đơn vị thì đề nghị chấm dứt 

ngay do Luật quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành không quy định cơ quan 

Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

Trường hợp có phát sinh việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập mà đã được cơ 

quan, người có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trước ngày 01/1/2018 mà chưa thực hiện ký 

hợp đồng thì: 

- Đơn vị được thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định tại Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, 

sử dụng tài sản công (nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 

điều 56, khoản 1 điều 57, khoản 1 điều 58 và đáp ứng các yêu cầu quy định tại 

khoản 2 điều 55 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Đơn vị không được tiếp tục thực hiện kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên 

kết nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 56, 



khoản 1 điều 57, khoản 1 điều 58 hoặc không đáp ứng các yêu cầu quy định tại 

khoản 2 điều 55 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Đối với hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước 

ngày 01/1/2018 phù hợp với quy định của Pháp luật tại thời điểm ký kết, đơn vị sự 

nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. Việc quản lý, sử dụng số 

tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết phát sinh từ thời điểm 01/1/2018 thực hiện theo quy định tại Nghị 

định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

- Đối với hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước 

ngày 01/1/2018 nhưng không phù hợp với quy định của Pháp luật tại thời điểm ký 

kết, thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt hợp 

đồng để quản lý, sử dụng sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đối với hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký từ ngày 

01/1/2018 trở về sau nhưng chưa thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ, thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng để quản lý, sử dụng 

sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Báo cáo kết quả rà soát theo biểu đính kèm, gửi về UBND huyện (qua 

Phòng TC-KH trước ngày 30/11/2020) để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính 

đúng thời gian quy định. 

Các cơ quan đơn vị không phát sinh việc sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì vẫn phải báo cáo để thống nhất, chốt 

số liệu./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu VT; TC-KH. 
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