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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

  - Các đơn vị dự toán ngân sách thành phố; 

  - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố; 

  - Ban Quản lý Chợ Hà Tĩnh; 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1490/UBND-TH1 ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công năm 2021”, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021:  

  - Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại trong quản lý, sử 

dụng tài sản. 

- Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Nộp tờ khai đăng ký tài sản công tăng, giảm năm 2021 (tờ khai được 

lập thành 03 bản): 

 - Trường hợp có phát sinh tăng mới tài sản năm 2021 (Mua sắm, đầu tư 

xây dựng mới): Thực hiện kê khai theo các Mẫu số 04a-ĐK/TSC; Mẫu số 04b-

ĐK/TSC; Mẫu số 04c-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-

BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. Riêng tài sản phục vụ hoạt động của dự 

án, thực hiện kê khai theo các Mẫu số 05a-ĐK/TSDA; Mẫu số 05b-ĐK/TSDA; 

Mẫu số 05c-ĐK/TSDA ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

- Trường hợp có sửa đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu (Tên đơn vị sử dụng 

tài sản, thay đổi diện tích, tháo dỡ, sửa chữa lớn, thu hồi, điều chuyển, bán, 

thanh lý...): Thực hiện kê khai thay đổi thông tin theo các Mẫu số 06a-ĐK/TSC; 

Mẫu số 06b-ĐK/TSC; Mẫu số 06c-ĐK/TSC; Mẫu số 06d-ĐK/TSC ban hành 

kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

- Trường hợp cần xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu: Thực hiện 

kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu theo Mẫu số 07-ĐK/TSC ban 
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hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính. 

- Trường hợp trong năm 2021 không phát sinh tăng, giảm tài sản công đề 

nghị các đơn vị báo cáo về UBND thành phố qua phòng Tài chính- Kế hoạch. 

(Các mẫu tờ khai có đính kèm văn bản). 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và tờ khai đăng ký tài sản về UBND thành 

phố qua phòng Tài chính- Kế hoạch trước ngày 07/4/2022 để tổng hợp, gửi Sở 

Tài chính và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Phòng TC-KH;  

 - Lưu: VT, TCKH7. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Duy Đức 
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