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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

 

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 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. 

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm và 

thực hiện báo cáo đối với tài sản công được giao quản lý, sử dụng theo quy định 

của pháp luật về kế toán, thống kê. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến 

hành rà soát, kiểm kê, báo cáo và thực hiện những nội dung sau: 

1. Ra Quyết định thành lập Ban Kiểm kê tài sản. Trong đó. Đại diện Ban 

Giám đốc là Trưởng ban, Kế toán Trưởng, đại diện lãnh đạo khoa/phòng sử 

dụng tài sản là thành viên, thư ký là người tổng hợp tài sản. 

2. Ban Kiểm kê lên Kế hoạch kiểm kê và tiến hành kiểm kê. 

3. Biên bản kiểm kê tài sản công theo mẫu C53-HD ban hành kèm theo 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 củ Bộ Tài chính (nên tách riêng 2 

Biên bản kiểm kê tài sản là thiệt bị hành chính và tài sản là thiết bị y tế) 

4. Theo Điều 40 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 

2015 quy định Kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm, cụ thể: 

+ Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm 

kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số ghi trên kế 

toán, đơn vị phải xác định nguyên nhân, xin ý kiến Ban Giám đốc hướng giải 

quyết và phản ánh số chênh lệch. 

+ Việc Kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài 

sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả Kiểm kê phải chịu trách nhiệm 

về kết quả Kiểm kê. 

+ Nếu Kiểm kê thực hiện không đúng theo quy định sẽ bị xử phạt theo 

Điều 16 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018. 



5. Tài sản báo cáo lên cơ quan cấp trên theo khoản 2 Điều 125 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định: 

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: Trụ sở làm việc; 

quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô 

tô các loại; tài sản cố định khác, trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang 

nhân dân; 

b) Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (trừ tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); 

c) Tài sản kết cấu hạ tầng; 

d) Tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước; 

đ) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

6. Thời gian báo cáo: 

+ Theo khoản 1 Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ có nêu: “1. Hằng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản 

lý, sử dụng tài sản công thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công của năm trước đối với các tài sản quy định tại khoản 2 Điều 125 Nghị định 

này và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

 + Theo điểm a khoản 2 Điều 130 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ có nêu: “2. Thời hạn báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công hằng năm quy định như sau: a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo gửi cơ quan cấp 

trên (nếu có) trước ngày 31 tháng 01;” 

+ Văn bản báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 gửi về 

Sở Y tế trước ngày 31/01/2021 (đồng thời gửi file mềm kèm theo văn bản điện 

tử).        

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành thành 

lập Ban Kiểm kê tài sản năm 2020, lên Kế hoạch, Kiểm kê và lập báo cáo gửi về 

Sở Y tế theo quy định. Nếu qua thời gian trên đơn vị nào không gửi báo cáo thì 

Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm. Sở Y tế nhận xét cắt thi đua khen 

thưởng, xử lý tập thể cá nhân. 

Sở Y tế đề nghị Thủ Trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo các bộ 

phận có liên quan thực hiện kiểm kê và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công năm 2020 đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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