
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3983  /STC-HCSN 

 

Bình Thuận, ngày  20 tháng 11  năm 2020 

 V/v đăng tải và góp ý dự thảo 

Quyết định UBND tỉnh ban 

hành danh mục tài sản cố định 

đặc thù; danh mục, thời gian 

sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài 

sản cố định vô hình thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

 

 

     Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

               - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;

 - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Thực hiện Công văn số 3020/UBND-TH ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 24/7/2018 của Bộ Tài 

chính; theo đó, UBND tỉnh giao: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm 

đề xuất và lập danh mục đối với tài sản không xác định được chi phí hình thành 

hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về 

hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử 

được xếp hạng); thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất và lập danh mục 

tài sản cố định là thương hiệu thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tài chính tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh; giao Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 45/2018/TT-BTC; ban hành 

danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh theo quy định Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 45/2018/TT-BTC”. 

Ngày 09/10/2020, Sở  Tài chính có Công vă n số  3449/STC-HCSN đề nghị Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh rà soát Danh 

mục tài sản cố định đặc biệt; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố 

định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

2057/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh với tài sản cố định đặc thù (bao 

gồm cả tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác định 

được chi phí hình thành), tài sản cố định vô hình đang quản lý, sử dụng tại ngành, 

đơn vị, địa phương mình để đề xuất bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục tài sản cố 

định đặc biệt, danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình 

theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND của UBND tỉnh đối với tài sản phát sinh tăng 

(do mua mới, nhận điều chuyển,…) hoặc tài sản giảm (do thanh lý, bán, tiêu hủy, 
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điều chuyển,…). Kết quả rà soát và ý kiến đề xuất có liên quan, các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh gửi bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 25/10/2020 để Sở Tài chính 

tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định danh mục tài sản cố 

định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định (thay thế Quyết định số 2057/QĐ-

UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh). 

Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến đề xuất của các sở, ngành, Sở Tài chính tổng 

hợp, dự thảo Tờ trình Sở Tài chính trình UBND tỉnh, dự thảo Quyết định UBND 

tỉnh ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ 

lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Dự thảo có 

trong chuyên mục “Văn bản QLNN” trên Website Sở Tài chính tại địa chỉ 

http://stc.binhthuan.gov.vn).  

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh 

tham gia góp ý dự thảo và gửi bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 

30/11/2020. Quá thời hạn trên, cơ quan nào chưa gửi ý kiến tham gia thì xem như 

đã thống nhất với dự thảo. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên 

trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 15/12/2020 để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân góp ý kiến. 

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Ban Giám đốc;    
- Văn phòng Sở (tham gia góp ý  

và đăng tải trên Website Sở); 

- Lưu: VT, QLG-CS, HCSN(Xuân).       

 
    

                                          

 
        

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Ba 
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