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THÔNG BÁO 

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 3) 

 
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 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 3) như sau: 

1. Tên đơn vị sự nghiệp công lập: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực Phát 
triển đô thị tỉnh An Giang; địa chỉ: số 54 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị tỉnh An Giang triển 
khai thực hiện các bước tiếp theo 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. 

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quyết định và tổ chức giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đúng 
thời hạn quy định tại Khoản 3, 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 đơn vị  phản ánh về Sở 
Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c); 
- Ban QLDA ĐTXD và Khu vực PTĐT; 
- Lưu: VT, KTTH.         
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