
   UBND TỈNH AN GIANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         Số: 3024/SYT-KHTC                     An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ 

tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố 

định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý 

tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang, 

Để tăng cường việc quản lý, sử dụng tài sản công một cách có hiệu quả, Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

1. Xây dựng quy chế quản lý tài sản công (có quy định nhiệm vụ, trách 

nhiệm từng bộ phận quản lý cụ thể). 

2. Cập nhật tăng, giảm tài sản khi có phát sinh (cập nhật lên phần mềm 

quản lý tài sản công của Bộ tài chính đối với tài sản có giá trị lớn từ 500 triệu trở 

lên). 

3. Mở sổ theo dõi tài sản công theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017. 

4. Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì các tài sản hoạt động theo định kỳ. 

5. Hằng năm tính khấu hao tài sản theo quy định . 

6. Kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định. 

7. Đánh giá lại những tài sản hết nguyên giá nhưng còn giá trị sử dụng và 

tiến hành thanh lý những tài sản bị hư hỏng không còn hoạt động. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                                     Từ Quốc Tuấn 

 

V/v tăng cường quản lý,  

sử dụng tài sản công 
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