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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nƣớc đối với tài sản  

nhà nƣớc tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức  

chính trị - xã hội đƣợc ngân sách nhà nƣớc đảm bảo kinh phí hoạt động 

 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 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 điểm 6 Mục III Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 

của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 17 về nhiệm vụ  kinh tế - xã hội 

năm 2010;  

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 871/STC-CS ngày 26 tháng 01 năm 2010 

và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 206/STP-VB ngày 20 tháng 01 năm 2010,   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối 

với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 

22/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=87846
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docid=116186


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ 

trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các 

đơn vị sử dụng tài sản nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH  

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Hồng 
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QUY ĐỊNH 

Về phân cấp quản lý nhà nƣớc đối với tài sản nhà nƣớc tại cơ quan  

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội  

đƣợc ngân sách nhà nƣớc đảm bảo kinh phí hoạt động 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

  

  

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại:   

1. Cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là cơ quan). 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị). 

3. Tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động: Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông 

dân, Hội Cựu Chiến binh thành phố - quận, huyện, Thành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh thành phố, quận - huyện đoàn (gọi tắt là tổ chức). 

Điều 2. Tài sản nhà nƣớc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức 

1. Tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: 

a) Đất đai. 

b) Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất. 

c) Phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác theo quy định 

của pháp luật. 

2. Tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức là tài sản được hình  thành do nhà nước 

giao tài sản cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng; được đầu tư, mua sắm bằng 

tiền do ngân sách nhà nước cấp, từ tiền hàng viện trợ hoặc từ quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng II 

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƢỚC  

TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC  
 



Điều 3. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc từ nguồn vốn 

ngân sách đối với cơ quan, tổ chức  

Việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân 

dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của 

thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản nhà nước từ nguồn 

kinh phí thường xuyên 

1. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà cửa, vật kiến trúc.  

Căn cứ dự toán được giao hàng năm về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà 

cửa, vật kiến trúc từ nguồn kinh phí thường xuyên: giao cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức 

quyết định việc sửa chữa theo nội dung như sau: 

a) Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có dự toán dưới 500 triệu đồng không 

phải lập báo cáo kinh tế  kỹ thuật:  

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết định chủ trương sửa chữa, tổ chức thẩm định và phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, chỉ định thầu đơn vị thi công, ký hợp đồng thi 

công, tổ chức giám sát việc thực hiện và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử 

dụng; chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quyết 

định và quản lý của mình.  

Sau khi công trình hoàn thành, thủ trưởng cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán công trình theo quy định. 

b) Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng 

đến dưới 3 tỷ đồng:  

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức (chủ đầu tư) tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình; trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc 

thẩm định. Sau đó, chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Sở Xây dựng (nếu là cơ 

quan, tổ chức thuộc thành phố), Ủy ban nhân dân quận - huyện (nếu là cơ quan, tổ chức 

thuộc quận - huyện) để phê duyệt. 

Sau khi báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, chọn thầu 

và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình quản lý dự án đầu tư theo quy định. 

Khi công trình hoàn thành, thủ trưởng cơ quan, tổ chức phải lập quyết toán công trình gửi 

Sở Tài chính (nếu là cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

- huyện (nếu là cơ quan, tổ chức thuộc quận - huyện) để phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

theo quy định hiện hành. 

2. Sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác (phương tiện vận tải, phương tiện làm việc, máy 

móc thiết bị…).  

a) Căn cứ vào dự toán được giao hàng năm về sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác từ 

nguồn kinh phí thường xuyên: thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết định chủ trương, thực 

hiện thủ tục sửa chữa, bảo dưỡng; chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định của mình.  

b) Về thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, sửa 

chữa tài sản nhà nước: 



- Đối với tài sản nhà nước đã có quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ 

thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc của Ủy 

ban nhân dân thành phố: giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định.   

- Đối với tài sản nhà nước chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật bảo 

dưỡng, sửa chữa của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc Ủy ban nhân dân thành phố: giao thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước quy định chế độ bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước thuộc phạm vi cơ quan, tổ chức quản lý.  

Điều 5. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản  

1. Đối với việc mua sắm trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất và xe ô tô phục vụ 

công tác của các cơ quan, tổ chức: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc 

mua sắm.  

2. Đối với việc mua xe ô tô chuyên dùng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định đối với các cơ quan, tổ chức cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 

căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách quận - huyện hàng năm, quyết định đối với các cơ 

quan, tổ chức cấp quận - huyện. 

3. Đối với việc mua sắm các tài sản khác như phương tiện làm việc, máy móc thiết bị…: 

thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết định việc mua sắm từ nguồn kinh phí được giao trong 

dự toán hàng năm trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.  

Việc tổ chức mua sắm tài sản nhà nước tại khoản 1, 2, 3 Điều này được thực hiện theo 

quy định của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc và tài sản khác 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thuê trụ sở làm việc phục vụ hoạt 

động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thuê tài sản khác (không phải là 

trụ sở làm việc) phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận - huyện quyết định việc thuê tài sản khác (không phải là trụ sở làm 

việc) phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp quận - huyện, phường - xã.  

Điều 7. Thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nƣớc 

1. Đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố quyết định thu hồi trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

2. Đối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức, cấp nào quyết định mua sắm thì 

cấp đó quyết định thu hồi tài sản.  

3. Các tài sản nhà nước khác của các cơ quan, tổ chức: 

a) Đối với tài sản của cơ quan, tổ chức cấp thành phố: giao Giám đốc Sở Tài chính quyết 

định thu hồi.   

b) Đối với tài sản của cơ quan, tổ chức cấp quận - huyện: giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện quyết định thu hồi. 

Điều 8. Thẩm quyền điều chuyển tài sản nhà nƣớc  



Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

thuộc thành phố quản lý: 

1. Đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố quyết định điều chuyển trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính. 

2. Đối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức, cấp nào quyết định mua sắm thì 

cấp đó quyết định điều chuyển tài sản.  

Các trường hợp điều chuyển tại khoản 1, khoản 2 Điều này chỉ trong phạm vi các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thuộc thành phố quản lý. Nếu điều chuyển sang cơ quan, đơn vị, tổ 

chức thuộc Trung ương hoặc tỉnh, thành phố khác quản lý thì Bộ Tài chính quyết định 

điều chuyển.   

3. Các tài sản nhà nước khác tại các cơ quan, tổ chức: 

a) Việc điều chuyển tài sản giữa các sở - ngành, đơn vị, tổ chức của thành phố, cơ quan, 

đơn vị, tổ chức quận - huyện: do Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển. 

b) Việc điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ sở - ngành, đơn vị, tổ 

chức, quận - huyện: do Thủ trưởng sở - ngành, đơn vị, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện quyết định điều chuyển, đồng thời báo cáo Sở Tài chính để theo dõi quản 

lý. 

4. Trường hợp cho, biếu tặng các tài sản không có nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ 

chức thuộc thành phố và quận - huyện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh, thành 

khác, Bộ - Ngành Trung ương: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trên 

cơ sở đề nghị của cơ quan có liên quan và Sở Tài chính. 

Điều 9. Thẩm quyền quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nƣớc  

1. Đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất: do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu trên cơ sở đề nghị của 

các cơ quan, tổ chức có liên quan và Sở Tài chính. 

2. Đối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức: cấp nào quyết định mua sắm thì 

cấp đó quyết định nhượng bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản.  

3. Các tài sản nhà nước khác của các cơ quan, tổ chức: 

a) Giám đốc Sở Tài chính quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu của các cơ quan, 

tổ chức thuộc thành phố và quận - huyện đối với tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế 

toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. 

b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản (cơ quan, tổ chức thuộc thành phố), Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận - huyện (cơ quan, tổ chức thuộc quận - huyện) quyết định bán, chuyển đổi 

hình thức sở hữu đối với tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 

đơn vị tài sản.  

Điều 10. Thẩm quyền quyết định thanh lý tháo dỡ tài sản nhà nƣớc 

1. Đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất: do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố quyết định thanh lý tháo dỡ trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ 

chức có liên quan và Sở Tài chính. 



Riêng việc thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện để đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận - huyện quyết định (trừ trụ sở làm việc là các công trình kiến trúc phải bảo tồn).  

2. Đối với phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức: cấp nào quyết định mua sắm thì 

cấp đó quyết định thanh lý tài sản.  

3. Các tài sản nhà nước khác của các cơ quan, tổ chức: 

a) Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản của các cơ quan, tổ chức thuộc 

thành phố và quận - huyện có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 

đơn vị tài sản. 

b) Thủ trưởng cơ quan chủ quản thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - 

huyện quyết định thanh lý tài sản có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu 

đồng/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.  

 

Chƣơng III 

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƢỚC  

TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (ĐƠN VỊ) 

 

Điều 11. Thẩm quyền quyết định đầu tƣ xây dựng trụ sở làm việc từ nguồn vốn 

ngân sách, từ nguồn viện trợ không hoàn lại, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp  

Việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân 

dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của 

thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Thẩm quyền quyết định sửa chữa, cải tạo tài sản nhà nƣớc 

Việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác 

(phương tiện vận tải, phương tiện làm việc, máy móc thiết bị…), căn cứ dự toán được 

giao hàng năm từ nguồn kinh phí thường xuyên; kế hoạch sửa chữa cải tạo từ nguồn quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp được   thủ trưởng cơ quan chủ quản thuộc thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt: thủ trưởng đơn vị thực hiện việc sửa chữa, 

cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà cửa vật kiến trúc và các tài sản khác tương tự như 

khoản 1, 2 Điều 4 của Quy định này.    

Điều 13. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản  

1. Đối với việc mua sắm trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô phục vụ 

công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

2. Đối với việc mua xe ô tô chuyên dùng, các trang thiết bị chuyên ngành và các tài sản 

khác:  

a) Trường hợp sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn viện trợ không hoàn lại, căn 

cứ vào dự toán hàng năm hoặc dự án viện trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ 

trưởng đơn vị quyết định mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

b) Trường hợp sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: căn cứ vào kế hoạch 

mua sắm hàng năm về xe ô tô chuyên dùng, các trang thiết bị chuyên ngành được thủ 

trưởng cơ quan chủ quản thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê 



duyệt, thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ 

theo quy định. Riêng đối với các tài sản khác giao thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm. 

Các trường hợp phân cấp cho thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm tại khoản 1, 2 Điều 

này, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua sắm theo quy 

định của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.     

Điều 14. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc và tài sản khác 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thuê trụ sở làm việc phục vụ hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thuê tài sản khác (không phải là 

trụ sở làm việc) phục vụ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận - huyện quyết định việc thuê tài sản khác (không phải là trụ sở làm 

việc) phục vụ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp cấp quận - huyện.  

Điều 15. Thẩm quyền sử dụng tài sản nhà nƣớc để sử dụng vào mục đích sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ 

1. Việc sử dụng trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô phục vụ công 

tác của đơn vị vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định. Riêng việc sử dụng một phần diện tích trụ sở làm việc, các tài sản 

khác gắn liền với đất để trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ hoặc hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị, do thủ trưởng đơn vị quyết định.  

2. Việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng và các tài sản khác của đơn vị vào mục đích sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ: do thủ trưởng đơn vị quyết định. 

Điều 16. Thẩm quyền sử dụng tài sản nhà nƣớc để sử dụng vào mục đích cho thuê 

1. Việc sử dụng trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô phục vụ công 

tác của đơn vị vào mục đích cho thuê: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định. 

2. Việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng và các tài sản khác của đơn vị vào mục đích cho 

thuê: do thủ trưởng đơn vị quyết định. 

Điều 17. Thẩm quyền sử dụng tài sản nhà nƣớc để sử dụng vào mục đích liên doanh 

liên kết theo quy định của pháp luật 

Việc sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị để liên doanh liên kết theo quy định của pháp 

luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.  

Điều 18. Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nƣớc tại đơn vị 

Việc thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước tại đơn vị được thực hiện theo Điều 7, 8 của 

Quy định này. 

Điều 19. Thẩm quyền quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nƣớc 

tại đơn vị  

Việc bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước tại đơn vị được thực hiện theo 

Điều 9 của Quy định này.  

Điều 20. Thẩm quyền quyết định thanh lý, tháo dỡ tài sản nhà nƣớc tại đơn vị 



Việc thanh lý, tháo dỡ tài sản nhà nước tại đơn vị được thực hiện theo Điều 10 của Quy 

định này. 

 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức do thành phố quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận - huyện, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách 

nhiệm xây dựng quy chế quản lý sử dụng đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ 

chức. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của bộ phận, cá nhân được giao quản lý sử dụng 

tài sản; chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước một cách tiết kiệm và hiệu 

quả; thực hiện việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm, thanh lý, bán và điều chuyển tài 

sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức theo đúng các quy định tại Quy định này và các 

quy định khác có liên quan. 

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp tài sản nhà 

nước tại Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân quận - huyện kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài 

chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./. 
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