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THÔNG BÁO 
Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được 

 Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý  
theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 4) 

 
Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của 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 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo danh 
mục đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để 
giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 4) như sau: 

1. Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác 
định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh 
nghiệp: các đơn vị sự nghiệp công lập có tên theo Phụ lục đính kèm. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản chịu trách 
nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện các bước tiếp theo: 

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định 
giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 
triển khai thực hiện trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo này 
với các nội dung sau: 

- Kiểm kê, phân loại tài sản theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 
23/2016/TT-BTC. 

- Thực hiện xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 
23/2016/TT-BTC và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định giao tài 
sản cho đơn vị. 

- Thực hiện kê khai, báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản nhà nước 
sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên 
kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo thời hạn quy định tại 
Điều 18 Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định và tổ chức giao 
tài sản cho đơn vị SNCL tự chủ tài chính đúng thời hạn quy định tại Khoản 3, 
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Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 11 Thông 
tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc; đề nghị các cơ 
quan chủ quản, các đơn vị sự nghiệp công lập phản ánh về Sở Tài chính để tổng 
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính 
- Các đơn vị SNCL có tên tại Phụ lục đính kèm; 
- Lưu: VT, KTTH. 
             
 
                                                         
 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký)  
 
 
 

Lê Văn Nưng 
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Phụ lục 
DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ 

NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ  
THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP (ĐỢT 4) 

(Kèm theo Thông báo số  363/TB-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017  
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

STT Tên đơn vị sự nghiệp công lập Địa chỉ 

I Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

1 Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

Số 03A, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

II Sở Thông tin và Truyền thông:  

1 Trung tâm Dịch vụ Công nghệ 
thông tin và Truyền thông 

Số 01, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

III Tỉnh đoàn An Giang:  

1 Nhà Thiếu nhi An Giang Số 108, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

IV Sở Khoa học và Công nghệ:  

1 
Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng trực thuộc Chi cục 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Số 53A, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

 Tổng cộng: 04 đơn vị SNCL  
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