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

Căn cứ Công văn số 2586/STC-GCS ngày 16/10/2020 của Sở Tài chính về 

việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết. 

Để bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được bảo đảm theo đúng 

quy định của pháp luật. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Thông tư 

số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật 

có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết. Cụ thể như sau: 

a) Quy định chung: Thực hiện theo Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Điều 42, 43, 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Công văn số 

41/CP-KTTH ngày 13/02/2018 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP.   

b) Quy định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh: Thực hiện 

theo Điều 56 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 45 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP. 

c) Quy định sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê: Thực hiện theo 

Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP.   

d) Quy định sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 

Thực hiện theo Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 47 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP. 

e) Quy định tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết: thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính: “Điều 6. Tài sản công tại đơn vị SNCL được 

sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

Tài sản công tại đơn vị SNCL được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 

1 Điều 56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật Quản 

V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết. 
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lý, sử dụng tài sản công và khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP. Tài sản được xác định đáp ứng yêu cầu đúng mục đích được giao, đầu tư xây 

dựng, mua sắm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là những tài sản 

phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tài sản phục vụ 

hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị như sau: 

1. Đối với đơn vị SNCL trong lĩnh vực y tế: 

a) Tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gồm: 

hoạt động phòng bệnh, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo trong lĩnh 

vực y tế và các hoạt động khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ gồm: cung cấp dịch vụ ăn uống, trông, giữ xe cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, bệnh nhân, người nhà bệnh 

nhân, khách đến giao dịch, công tác; giới thiệu, trưng bày, kinh doanh, cung cấp 

các sản phẩm trong lĩnh vực y tế; giặt là, khử khuẩn, vệ sinh; dịch vụ lưu trú cho 

người nhà bệnh nhân.” 

2. Rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý chuyển tiếp các trường hợp 

theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của Chính phủ: “ Điều 136. Điều khoản chuyển tiếp: 

3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan, người có thẩm quyền 

phê duyệt đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện ký Hợp 

đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: 

a) Đơn vị được thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định tại Nghị 

định này nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 

1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đáp ứng 

các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

b) Đơn vị không được tiếp tục thực hiện kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, 

khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hoặc 

không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

4. Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù hợp với quy định của pháp luật tại 

thời điểm ký kết, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã 

ký. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phát sinh từ thời điểm Nghị định 

này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 
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5. Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với quy định của 

pháp luật tại thời điểm ký kết thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm chấm dứt Hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định này.” 

3. Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết được lập theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên cần lưu ý một số 

nội dung: 

a) Đơn vị phải xác định tiền thuê đất phải nộp đối với diện tích đất hoặc tài 

sản gắn liền với đất được sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, 

liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Khoản 

3 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước. 

b) Các đơn vị xây dựng cơ cấu giá thành dịch vụ theo quy định tại Thông tư 

25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định 

giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, đồng thời phải đảm bảo mức giá phù hợp với 

chất lượng dịch vụ, chi phí thực tế hợp lý. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề nghị các đơn vị thực hiện chấm dứt ngay các 

trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của 

pháp luật.  

4. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị có văn 

bản gửi Sở Y tế để phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo việc thực 

hiện theo quy định ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Từ Quốc Tuấn 
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