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Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định tài sản cố định đặc thù thuộc  

phạm vi quản lý của tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2003/STC-GCS ngày 19/8/2019 của Sở 

Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản cố 

định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức 

thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định danh mục tài sản cố định 

đặc thù tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng 

sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Đối tượng áp dụng: Việc quản lý tài sản cố định đặc thù quy định tại 

Quyết định này áp dụng đối với tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội (sau 

đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định 

với hệ thống pháp luật 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 45/2018/TT-BTC quy định: 

“Điều 5. Tài sản cố định đặc thù 

… 

2. Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản 

quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo mẫu số 03 quy định tại 

phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) để thống nhất quản lý. …” 

Đồng thời, tại Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy 

định: 

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định để quy định 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; …” 
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Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban 

hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang 

là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 

Về cơ bản, thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, đề nghị 

cơ quan soạn thảo không in đậm nội dung tại căn cứ ban hành và tại Khoản 2 

Điều 1 dự thảo. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 
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