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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý,  

sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp  

công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
_______ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 

tháng 8 năm 2007; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công khai 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày 

đăng Công báo. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

                  THỦ TƯỚNG   
Nơi nhận:                                                                          
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;                                                                     Đã ký 

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                
- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                                          Nguyễn Tấn Dũng 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- BQL KKTCKQT Bờ Y; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                                

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.     
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QUY ĐỊNH 

Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   115 /2008/QĐ-TTg 

ngày  27 tháng 8  năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 
__________ 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng công khai quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước 

1. Đối tượng áp dụng: 

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) 

được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Việc công khai đối với tài sản nhà nước thuộc phạm vi bí mật nhà nước, 

tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an và tài sản của cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 

ngoài thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Phạm vi áp dụng: việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

theo Quy định này thực hiện đối với các loại tài sản sau: nhà, vật kiến trúc, 

công trình xây dựng, phương tiện đi lại, tài sản được quy định là tài sản cố 

định (hữu hình) theo quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài sản cố định 

được hình thành từ nguồn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách; tài sản là hàng 

viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tài 

sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật, 

được Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng. 

Điều 2. Nguyên tắc công khai 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về quản lý, sử dụng 

tài sản phải công khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận 

thông tin thông qua những hình thức quy định tại Điều 3 của Quy định này. 
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Điều 3.  Hình thức công khai 

1. Việc công khai quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Quy định 

này được thực hiện thông qua các hình thức sau: 

a) Công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

b) Phát hành ấn phẩm; 

c) Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

d) Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

liên quan; 

đ) Đưa lên trang thông tin điện tử; 

e) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Căn cứ vào nội dung công khai, đối tượng công khai, mục đích công 

khai, thời điểm công khai và điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức ở Trung ương (dưới đây 

gọi chung là Bộ, cơ quan Trung ương) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định hình thức công khai đối với các nội dung thực hiện công khai theo 

quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 cho các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

 

Chương II 
QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CÔNG KHAI  

QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 

Điều 4. Công khai chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng và công bố công 

khai quy chế về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước áp dụng trong phạm vi cơ 

quan, đơn vị, tổ chức. 

2. Thời điểm công khai các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này 

chậm nhất 30 ngày kể từ ngày các văn bản nói trên có hiệu lực thi hành.  

Điều 5. Công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản 

nhà nước 

1. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao, các Bộ, cơ quan 

Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp công khai việc phân bổ dự toán kinh 

phí đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước đối với các đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý. 
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2. Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, cơ quan, đơn vị, tổ chức 

công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch và phương thức đầu tư, 

mua sắm, trang bị tài sản nhà nước và kết quả thực hiện của đơn vị mình. 

3. Thời điểm công khai các quy định tại khoản 1 Điều này chậm nhất là 30 

ngày kể từ ngày dự toán kinh phí đầu tư mua sắm tài sản được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; thời điểm công khai các quy định tại khoản 2 Điều này chậm 

nhất là 30 ngày kể từ ngày việc mua sắm, trang bị tài sản nhà nước hoàn thành. 

Điều 6. Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước thực hiện công khai: số lượng, giá trị tài sản nhà nước (bao gồm 

nguyên giá và giá trị còn lại) được giao, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng 

đối với những loại tài sản thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quy 

định này. 

2. Các đơn vị, tổ chức được phép cho thuê tài sản nhà nước phải thực hiện 

công khai số lượng, chủng loại tài sản, phương thức cho thuê và việc quản lý, sử 

dụng các khoản thu từ việc cho thuê tài sản nhà nước.  

3. Trường hợp được người bán, người cung cấp trả hoa hồng, chiết khấu 

hàng bán hoặc khuyến mãi thì phải thực hiện thông báo công khai việc nhận và 

xử lý các khoản này theo quy định của pháp luật. 

4. Các nội dung công khai quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải 

được công khai định kỳ hàng năm, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

năm dương lịch. 

Điều 7. Công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và 

các hình thức chuyển đổi sở hữu khác đối với tài sản nhà nước 

Định kỳ hàng năm, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm 

dương lịch, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao trực tiếp quản lý tài sản phải 

thông báo công khai số lượng, chủng loại và giá trị tài sản điều chuyển, nhận 

điều chuyển, tài sản thanh lý, tài sản bán, chuyển nhượng, tài sản tiêu huỷ, tài 

sản phải chuyển đổi hình thức sở hữu cũng như công khai các khoản thu và 

các chi phí liên quan theo chế độ quy định. 

Điều 8. Công khai việc quản lý, sử dụng các tài sản được viện trợ, quà 

biếu, tặng cho và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận tài sản từ nguồn viện trợ, 

biếu, tặng cho; cơ quan, đơn vị được nhận viện trợ, quà biếu, tặng cho phải 

công khai quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền và phương án sử dụng 

tài sản tại đơn vị mình và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. 
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Chương III 
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG KHAI  

QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 

Điều 9. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai và tình hình quản 

lý, sử dụng tài sản nhà nước 

1. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Trung ương; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực 

hiện tổng hợp và công bố số liệu về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý và báo cáo tình hình thực hiện công khai về quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước gửi Bộ Tài chính trong thời gian chậm nhất 60 ngày kể từ 

ngày kết thúc năm dương lịch. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp và công bố số liệu quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước của các Bộ, ngành, tổ chức thuộc Trung ương và địa phương 

trong cả nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội trong thời gian chậm nhất 

90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể mẫu biểu về tình hình thực 

hiện quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Điều 10. Kiểm tra và giám sát thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách 

nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 

chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia giám sát việc thực 

hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo các quy định tại Quy 

định này. 

Điều 11. Chất vấn 

1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin 

công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo các quy định của Quy định 

này có quyền chất vấn cơ quan, tổ chức, đơn vị về các nội dung công khai 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  

2. Việc chất vấn được thực hiện theo quy chế công khai, dân chủ ở cơ sở; quy 

định của pháp luật khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 12. Trả lời chất vấn 

Người có trách nhiệm thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước theo quy định của Quy định này phải trả lời chất vấn về các nội dung 

công khai cho người chất vấn chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận nội dung chất vấn.  
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Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả 

lời được gia hạn thêm 15 ngày song phải thông báo đến người chất vấn trong 

vòng 5 ngày kể từ khi hết hạn lần đầu.  

Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc 

văn bản và gửi tới người chất vấn. 

 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 13. Xử lý vi phạm 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng những quy định 

về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quy định tại Quy định này thì 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan tuỳ theo tính chất, 

mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tổ chức thi hành Quy định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./. 

 

   THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

 

              Nguyễn Tấn Dũng  
 


