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LUẬT 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản 

công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nh n t  ng vi c quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Đối với tài sản công là tiền thuộc ng n sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ng ài ng n 

sách, dự t ữ ng ại hối nhà nước được quản lý, sử dụng the  quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước. 

2. Đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n. 

3. Đơn vị sự nghi p công lập. 

4. Cơ quan Đảng Cộng sản Vi t Nam. 

5. Tổ chức chính t ị - xã hội; tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p; tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghi p, tổ chức khác được thành lập the  quy định của pháp luật về hội. 

6. D anh nghi p, tổ chức, cá nh n khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

T  ng Luật này, các từ ngữ dưới đ y được hiểu như sau: 

1.  ài sản công là tài sản thuộc sở hữu t àn d n d  Nhà nước đại di n chủ sở hữu và thống nhất 

quản lý, ba  gồm: tài sản công phục vụ h ạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bả  đảm quốc 

phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi 

ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu t àn d n; tài sản công tại d anh nghi p; tiền 

thuộc ng n sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ng ài ng n sách, dự t ữ ng ại hối nhà 

nước; đất đai và các l ại tài nguyên khác. 

2. Ngu n l c tài ch nh t  tài sản công là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản 

công thông qua các hình thức the  quy định của pháp luật nhằm tạ  lập nguồn tài chính phục vụ 

phát t iển kinh tế - xã hội, bả  đảm quốc phòng, an ninh. 



3.  rụ sở làm việc là đất, nhà làm vi c và tài sản khác g n liền với đất phục vụ h ạt động quản lý 

của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Vi t Nam, tổ chức chính t ị - xã hội, tổ chức 

chính t ị xã hội - nghề nghi p, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghi p, tổ chức khác được 

thành lập the  quy định của pháp luật về hội. 

4. Cơ sở hoạt động s  nghiệp là đất, nhà làm vi c, công t ình sự nghi p và tài sản khác g n liền 

với đất phục vụ h ạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghi p công lập. 

5.  ài sản đặc biệt tại đơn vị l c lượng vũ trang nhân dân là tài sản công được sử dụng t  ng 

chiến đấu, huấn luy n sẵn sàng chiến đấu và nghi p vụ quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ 

trang nhân dân. 

6.  ài sản chuyên dùng là những tài sản có cấu tạ , công năng sử dụng đ c th  được sử dụng 

t  ng một số ngành, lĩnh vực. 

7. Đấu giá tài sản công là hình thức bán tài sản công the  nguyên t c và t ình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

8. Bán tr c tiếp tài sản công là hình thức bán tài sản công thông qua vi c niêm yết giá h  c chỉ 

định người mua tài sản. 

9. Sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết là vi c cơ quan, người có thẩm quyền ch  phép sử 

dụng tài sản công để hợp tác với tổ chức, đơn vị, cá nh n thực hi n h ạt động kinh d anh có thời 

hạn the  quy định của pháp luật, bả  đảm lợi ích của Nhà nước. 

10. D  án sử dụng vốn nhà nước là các chương t ình, dự án, đề án đầu tư phát t iển, nhi m vụ 

kh a học và công ngh  sử dụng vốn ng n sách nhà nước, vốn hỗ t ợ phát t iển chính thức, vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài t ợ nước ng ài, vốn từ nguồn thu để lại ch  đầu tư nhưng chưa đưa 

và  c n đối ng n sách nhà nước, vốn từ quỹ phát t iển h ạt động sự nghi p, vốn tín dụng đầu tư 

phát t iển của Nhà nước, vốn tín dụng d  Chính phủ bả  lãnh. 

11.  ài sản bị tịch thu là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nh n bị tịch thu the  bản án, quyết 

định của Tòa án h  c quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. 

12. Hệ thống thông tin về tài sản công là h  thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công 

ngh  thông tin, phần mềm, dữ li u và quy t ình, thủ tục được x y dựng để thu thập, lưu t ữ, cập 

nhật, xử lý, ph n tích, tổng hợp và t uy xuất thông tin về tài sản công. 

13. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công là tập hợp các dữ li u về tài sản công được s p xếp, tổ 

chức để t uy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương ti n đi n tử. 

Điều 4. Phân loại tài sản công 

Tài sản công tại Luật này được ph n l ại như sau: 

1. Tài sản công phục vụ h ạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bả  đảm quốc phòng, an ninh 

của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ t ang nhân dân, đơn vị sự nghi p công lập, cơ quan 

Đảng Cộng sản Vi t Nam, tổ chức chính t ị - xã hội, tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghi p, tổ chức khác được thành lập the  quy định của pháp 

luật về hội, t ừ tài sản quy định tại kh ản 4 Điều này (sau đ y gọi là tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị); 

2. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là các công t ình kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật, công t ình kết cấu hạ tầng xã hội và vùng đất, v ng nước, v ng biển g n với công 



t ình kết cấu hạ tầng, ba  gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp đi n, hạ tầng thủy lợi và 

ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghi p, khu công nghi p, khu 

kinh tế, khu công ngh  ca , hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giá  dục và đà  tạ , 

hạ tầng kh a học và công ngh , hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể tha , hạ tầng du lịch và 

hạ tầng khác the  quy định của pháp luật (sau đ y gọi là tài sản kết cấu hạ tầng); 

3. Tài sản công tại d anh nghi p; 

4. Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; 

5. Tài sản được xác lập quyền sở hữu t àn d n the  quy định của pháp luật ba  gồm: tài sản bị 

tịch thu; tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh  ơi, bị b  quên, 

tài sản bị chôn, giấu, bị v i lấp, chìm đ m được tìm thấy, tài sản không có người nhận thừa kế và 

tài sản khác thuộc về Nhà nước the  quy định của Bộ luật D n sự; tài sản d  chủ sở hữu tự 

nguy n chuyển gia  quyền sở hữu ch  Nhà nước; tài sản d  d anh nghi p có vốn đầu tư nước 

ng ài chuyển gia  không bồi h àn ch  Nhà nước Vi t Nam the  cam kết sau khi kết thúc thời 

hạn h ạt động; tài sản được đầu tư the  hình thức đối tác công tư được chuyển gia  ch  Nhà 

nước Vi t Nam the  hợp đồng dự án; 

6. Tiền thuộc ng n sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ng ài ng n sách và dự t ữ ng ại 

hối nhà nước; 

7. Đất đai; tài nguyên nước, tài nguyên  ừng, tài nguyên kh áng sản, nguồn lợi ở v ng biển, 

v ng t ời, kh  số viễn thông và kh  số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Inte net, phổ 

tần số vô tuyến đi n, quỹ đạ  v  tinh và các tài nguyên khác d  Nhà nước quản lý the  quy định 

của pháp luật. 

Điều  . Chính sách c   Nhà nư c về  uản l   s  dụng tài sản công 

1. Nhà nước có chính sách đầu tư, khai thác và bả  v  tài sản công. 

2. Nhà nước thực hi n hi n đại hóa, chuyên nghi p hóa công tác quản lý tài sản công nhằm n ng 

ca  hi u lực, hi u quả quản lý, sử dụng tài sản công; bả  đảm nguồn nh n lực và tài chính phục 

vụ quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nh n t  ng nước và ng ài nước thực hi n: 

a) Đầu tư vốn, kh a học và công ngh  để phát t iển tài sản công và hi n đại hóa công tác quản lý 

tài sản công the  quy định của pháp luật; 

b) Nhận chuyển gia  quyền đầu tư, khai thác h  c thuê quyền khai thác tài sản công the  quy 

định của pháp luật; 

c) Cung cấp dịch vụ về tài sản công the  quy định của pháp luật. 

Điều  . Ngu  n t c  uản l   s  dụng tài sản công 

1. Mọi tài sản công đều phải được Nhà nước gia  quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức 

t a  quyền khác ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác the  quy định của Luật này và 

pháp luật có liên quan. 

2. Tài sản công d  Nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, duy tu, bả  dư ng, sửa chữa, 

được thống kê, kế t án đầy đủ về hi n vật và giá t ị, những tài sản có nguy cơ chịu  ủi    ca  d  

thiên tai, h ả h ạn và nguyên nh n bất khả kháng khác được quản lý  ủi    về tài chính thông 

qua bả  hiểm h  c công cụ khác the  quy định của pháp luật. 



3. Tài sản công là tài nguyên phải được kiểm kê, thống kê về hi n vật, ghi nhận thông tin ph  

hợp với tính chất, đ c điểm của tài sản; được quản lý, bả  v , khai thác the  quy h ạch, kế 

h ạch, bả  đảm tiết ki m, hi u quả, đúng pháp luật. 

4. Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bả  đảm quốc phòng, an ninh 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết ki m, hi u quả, đúng mục đích, công năng, 

đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ the  quy định của pháp luật. 

5. Vi c khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công phải tu n the  cơ chế thị t ường, có hi u 

quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

6. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hi n công khai, minh bạch, bả  đảm thực 

hành tiết ki m, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

7. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát, thanh t a, kiểm t a, kiểm t án; mọi hành vi 

vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh the  

quy định của pháp luật. 

Điều 7. Hình thức kh i thác nguồn lực tài chính từ tài sản công 

1. Gia  quyền sử dụng tài sản công. 

2. Cấp quyền khai thác tài sản công. 

3. Ch  thuê tài sản công. 

4. Chuyển nhượng, ch  thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công. 

5. Sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, liên d anh, liên kết. 

6. Sử dụng tài sản công để thanh t án các nghĩa vụ của Nhà nước. 

7. Bán, thanh lý tài sản công. 

8. Hình thức khác the  quy định của pháp luật. 

Điều 8. Công kh i tài sản công 

1. Vi c công khai tài sản công phải được thực hi n đầy đủ, kịp thời, chính xác the  quy định của 

pháp luật; t ường hợp không thực hi n công khai h  c công khai không đầy đủ, kịp thời, chính 

xác thì bị xử lý the  quy định của pháp luật. 

2. Nội dung công khai ba  gồm: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính về tài sản công; 

b) Tình hình đầu tư x y dựng, mua s m, gia , thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi 

công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công; 

c) Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công. 

3. Hình thức công khai ba  gồm: 

a) Đăng tải t ên Cổng thông tin đi n tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở t ung ương và Ủy ban nh n d n cấp tỉnh; 

b) Niêm yết công khai tại t ụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản 

công; 



c) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công; 

d) Hình thức công khai khác the  quy định của pháp luật. 

4. T ách nhi m công khai được quy định như sau: 

a) Bộ Tài chính có t ách nhi m công khai đối với tài sản công của cả nước; 

b) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở t ung ương, Ủy ban nh n 

d n các cấp có t ách nhi m công khai đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý; 

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có t ách nhi m công khai đối 

với tài sản công thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; 

d) Kiểm t án nhà nước có t ách nhi m công khai kết quả kiểm t án vi c quản lý, sử dụng tài sản 

công và các h ạt động liên quan đến vi c quản lý, sử dụng tài sản công the  quy định của Luật 

Kiểm t án nhà nước. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 9. Giám sát c   cộng đồng đối v i tài sản công 

1. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát bởi cộng đồng, t ừ tài sản thuộc bí mật nhà 

nước the  quy định của pháp luật về bả  v  bí mật nhà nước. M t t ận Tổ quốc Vi t Nam chủ t ì, 

phối hợp với các tổ chức thành viên của M t t ận và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức vi c 

giám sát của cộng đồng đối với tài sản công. 

2. M t t ận Tổ quốc Vi t Nam các cấp h  c thông qua các thành viên của M t t ận có t ách 

nhi m tiếp nhận thông tin, đề nghị giám sát của Nh n d n; chủ t ì x y dựng kế h ạch và tổ chức 

giám sát đối với tài sản công the  kế h ạch và quy định của pháp luật. 

3. Nội dung giám sát ba  gồm: 

a) Vi c chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

b) Tình hình đầu tư x y dựng, mua s m, gia , thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi 

công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công; 

c) Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công; 

d) Vi c thực hi n công khai tài sản công. 

4. Hình thức giám sát ba  gồm: 

a) Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản 

công liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nh n d n để có ý kiến với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

b) Tổ chức đ àn giám sát; 

c) Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

d) Giám sát thông qua h ạt động của Ban Thanh t a nh n d n, Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng được thành lập ở cấp xã. 

Điều 10. Các hành vi bị nghi m cấm trong  uản l   s  dụng tài sản công 

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đ ạt, chiếm giữ và sử dụng t ái phép tài sản 

công. 



2. Đầu tư x y dựng, mua s m, gia , thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, 

vượt tiêu chuẩn, định mức. 

3. Gia  tài sản công ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nh n vượt tiêu chuẩn, định mức h  c gia  

ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nh n không có nhu cầu sử dụng. 

4. Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác d  tổ chức, cá nh n t ng ch  không đúng mục đích, chế 

độ, vượt tiêu chuẩn, định mức. 

5. Sử dụng h  c không sử dụng tài sản công được gia  g y lãng phí; sử dụng tài sản công và  

mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết không ph  hợp với mục đích sử dụng của tài 

sản, làm ảnh hưởng đến vi c thực hi n chức năng, nhi m vụ d  Nhà nước gia ; sử dụng tài sản 

công để kinh d anh t ái pháp luật. 

6. Xử lý tài sản công t ái quy định của pháp luật. 

7. Hủy h ại h  c cố ý làm hư h ng tài sản công. 

8. Chiếm đ ạt, chiếm giữ, sử dụng t ái phép tài sản công. 

9. Không thực hi n h  c thực hi n không đầy đủ t ách nhi m, nghĩa vụ t  ng quản lý, sử dụng 

tài sản công the  quy định của pháp luật. 

10. Hành vi bị nghiêm cấm khác t  ng quản lý, sử dụng tài sản công the  quy định của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 11. X  l  vi phạm pháp luật về  uản l   s  dụng tài sản công 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công thì t y the  tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính h  c bị t uy cứu t ách nhi m hình sự; t ường hợp g y thi t hại ch  Nhà nước thì phải bồi 

thường the  quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có t ách nhi m giải t ình và phải chịu t ách nhi m 

h  c liên đới chịu t ách nhi m nếu để xảy  a vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; t y the  tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật h  c bị 

t uy cứu t ách nhi m hình sự the  quy định của pháp luật. 

Chương II 

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ NHIỆM VỤ  QUYỀN HẠN 

CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG 

Điều 12. Nội dung  uản l  nhà nư c về tài sản công 

1. Ban hành và tổ chức thực hi n văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Quản lý vi c gia  tài sản công; đầu tư x y dựng, mua s m, thuê, kh án kinh phí sử dụng tài 

sản công; xác lập quyền sở hữu t àn d n về tài sản. 

3. Quản lý vi c sử dụng, bả  v , bả  dư ng, sửa chữa tài sản công; khai thác nguồn lực tài chính 

từ tài sản công. 

4. Quản lý vi c thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình 

thức xử lý khác đối với tài sản công. 

5. Kiểm kê, bá  cá  tài sản công. 



6. X y dựng, vận hành H  thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản 

công. 

7. Hợp tác quốc tế về tài sản công. 

8. Quản lý, giám sát vi c thực hi n quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nh n 

t  ng vi c quản lý, sử dụng tài sản công. 

9. Thanh t a, kiểm t a, kiểm t án, giám sát, the  dõi, đánh giá vi c chấp hành pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

10. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cá  t  ng quản lý, sử dụng tài sản công. 

11. Quản lý h ạt động dịch vụ về tài sản công. 

12. Nội dung khác the  quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 13. Nhiệm vụ   u ền hạn c   Chính ph  

1. T ình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật, pháp l nh, nghị quyết về quản lý, 

sử dụng tài sản công; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công 

the  thẩm quyền. 

2. Thực hi n chức năng đại di n chủ sở hữu đối với tài sản công the  quy định của pháp luật. 

Thống nhất quản lý tài sản công the  quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, bả  đảm 

sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước t  ng vi c thực hi n quản lý tài sản công. 

3. Quy định chi tiết về: quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, khai thác 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  

thuê, liên d anh, liên kết; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án đầu tư the  hình thức đối tác công tư; sử dụng tài sản công để thanh t án 

ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y 

dựng - chuyển gia ; thủ tục xác lập quyền sở hữu t àn d n về tài sản đối với tài sản quy định tại 

các kh ản 2, 3, 4 và 5 Điều 106 của Luật này; xử lý tài sản công; công cụ tài chính quản lý  ủi    

đối với tài sản công; xử lý tài sản công t  ng t ường hợp đấu giá không thành; quản lý, sử dụng 

số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê m t 

nước; H  thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công; khai thác kh  

số phục vụ quản lý nhà nước; s p xếp lại vi c quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị bả  đảm đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức. 

4. Quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định: 

a) Gia , mua s m, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; 

c) Gia , xử lý tài sản kết cấu hạ tầng; phê duy t đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; 

d) Sử dụng tài sản công để tham gia dự án the  hình thức đối tác công tư; sử dụng tài sản công 

để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y dựng công t ình the  hình thức hợp 

đồng x y dựng - chuyển gia ; 

đ) Xác lập quyền sở hữu t àn d n về tài sản; phê duy t phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu t àn d n; 



e) Mua s m, thuê, phê duy t phương án xử lý tài sản phục vụ h ạt động của dự án sử dụng vốn 

nhà nước. 

5. Tổ chức thực hi n vi c bả  v , điều t a, khả  sát, lập kế h ạch khai thác và xử lý đối với tài 

sản công chưa gia  ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị h  c đối tượng khác quản lý the  quy định của 

Luật này và pháp luật có liên quan. 

6. Chịu t ách nhi m t ước Quốc hội về vi c thực hi n nhi m vụ, quyền hạn của mình t  ng vi c 

quản lý, sử dụng tài sản công; bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công the  yêu cầu của 

Quốc hội. 

7. Kiểm t a, thanh t a, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cá  về tài sản công, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công the  quy định của pháp luật. 

8. Thực hi n nhi m vụ, quyền hạn khác the  quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Nhiệm vụ   u ền hạn c   Kiểm toán nhà nư c 

Kiểm t án nhà nước thực hi n kiểm t án vi c quản lý, sử dụng tài sản công, các h ạt động liên 

quan đến vi c quản lý, sử dụng tài sản công và bá  cá , công khai kết quả kiểm t án the  quy 

định của Luật Kiểm t án nhà nước. 

Điều 1 . Nhiệm vụ   u ền hạn c   Bộ Tài chính 

1. Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công. 

2. Chủ t ì x y dựng, t ình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

về: 

a) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi c ph n cấp thẩm quyền 

quyết định t  ng quản lý, sử dụng tài sản công; 

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng t ụ sở làm vi c, xe ô tô, tài sản công của cơ quan đại di n ng ại 

gia , cơ quan đại di n lãnh sự, cơ quan đại di n tại tổ chức quốc tế the  quy định của pháp luật 

về cơ quan đại di n của Vi t Nam ở nước ng ài và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của Vi t Nam ở 

nước ng ài (sau đ y gọi là cơ quan Vi t Nam ở nước ng ài), máy móc, thiết bị và các tài sản 

công được sử dụng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, t ừ nhà ở công vụ và tài sản đ c bi t tại 

đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n; 

c) Chế độ quản lý tài chính đối với đất đai, tài nguyên; chế độ quản lý, xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu t àn d n; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại d anh nghi p; chế độ quản lý, sử 

dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản được hình thành thông qua vi c t iển 

khai thực hi n các nhi m vụ kh a học và công ngh  sử dụng vốn nhà nước. 

3. Tham gia với Bộ, cơ quan ngang Bộ x y dựng văn bản quy phạm pháp luật về chế độ quản lý, 

sử dụng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ đó. 

4. Thực hi n quyền, t ách nhi m của đại di n chủ sở hữu đối với tài sản công the  quy định của 

pháp luật và ph n cấp của Chính phủ; ban hành the  thẩm quyền và tổ chức thực hi n các văn 

bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tài sản công t  ng phạm vi được ph n 

công; công khai tài sản công của cả nước. 



5. Tổ chức x y dựng, quản lý, vận hành H  thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ li u quốc 

gia về tài sản công; tổng hợp số li u, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; thực hi n công tác 

thống kê, ph n tích, dự bá  về tài sản công. 

6. Tổng hợp, t ình Chính phủ để bá  cá  Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

7. Kiểm t a, thanh t a, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cá  về tài sản công, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công the  quy định của pháp luật và ph n công của 

Chính phủ. 

8. Thực hi n nhi m vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này, pháp luật có liên quan và 

ph n cấp của Chính phủ. 

Điều 1 . Nhiệm vụ   u ền hạn c   Bộ  cơ  u n ng ng Bộ  cơ  u n thuộc Chính ph   cơ 

 u n khác ở trung ương 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở t ung ương (sau đ y gọi là 

Bộ, cơ quan t ung ương) có nhi m vụ, quyền hạn sau đ y: 

a) Thực hi n quyền, t ách nhi m của đại di n chủ sở hữu đối với tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý the  quy định của pháp luật và ph n cấp của Chính phủ; công khai tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý; 

b) Bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý the  hướng dẫn của Bộ 

Tài chính; 

c) Kiểm t a, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cá  về tài sản công, xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý the  quy định của pháp luật và 

ph n công của Chính phủ; 

d) Thực hi n các nhi m vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này, pháp luật có liên quan 

và ph n cấp của Chính phủ. 

2. Ng ài nhi m vụ, quyền hạn quy định tại kh ản 1 Điều này, Bộ, cơ quan ngang Bộ t  ng phạm 

vi nhi m vụ, quyền hạn của mình có t ách nhi m quản lý nhà nước về tài sản công; thanh t a vi c 

quản lý, sử dụng tài sản công the  quy định của pháp luật và ph n công của Chính phủ. 

Điều 17. Nhiệm vụ   u ền hạn c   Hội đồng nhân dân các cấp 

1. Hội đồng nh n d n các cấp giám sát vi c thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thực hi n các nhi m vụ, quyền hạn khác được quy định 

tại Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Căn cứ quy định của Luật này, ph n cấp của Chính phủ, Hội đồng nh n d n cấp tỉnh quyết 

định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định t  ng vi c quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm 

vi quản lý của địa phương. 

Điều 18. Nhiệm vụ   u ền hạn c   Ủ  b n nhân dân các cấp 

1. Thực hi n quyền, t ách nhi m của đại di n chủ sở hữu đối với tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương the  quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương; công khai tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

2. Ủy ban nh n d n cấp tỉnh bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản 

lý the  hướng dẫn của Bộ Tài chính h  c yêu cầu của Hội đồng nh n d n c ng cấp. Ủy ban nh n 



d n cấp huy n, Ủy ban nh n d n cấp xã bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý the  yêu cầu của Ủy ban nh n d n cấp t ên h  c Hội đồng nh n d n c ng cấp. 

3. Kiểm t a, thanh t a, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cá  về tài sản công, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý the  quy định của pháp 

luật. 

4. Thực hi n nhi m vụ, quyền hạn khác được quy định tại Luật này, pháp luật có liên quan và 

ph n cấp của Hội đồng nh n d n cấp tỉnh. 

Điều 19. Thực hiện nhiệm vụ  uản l  tài sản công 

1. Bộ t ưởng Bộ Tài chính gia  cơ quan quản lý tài sản công thuộc Bộ giúp Bộ t ưởng Bộ Tài 

chính: 

a) Thực hi n nhi m vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tài sản công quy định tại Điều 15 của 

Luật này; 

b) T ực tiếp quản lý, xử lý đối với một số l ại tài sản công the  quy định tại Luật này và pháp 

luật có liên quan. 

2. Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương gia  một cơ quan, đơn vị đang thuộc quyền quản 

lý của Bộ, cơ quan t ung ương làm đầu mối giúp Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương: 

a) Thực hi n nhi m vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công quy định tại Điều 16 

của Luật này; 

b) T ực tiếp quản lý, xử lý đối với một số l ại tài sản công the  quy định tại Luật này và pháp 

luật có liên quan. 

3. Ủy ban nh n d n cấp tỉnh, Ủy ban nh n d n cấp huy n gia  cơ quan tài chính c ng cấp giúp 

Ủy ban nh n d n: 

a) Thực hi n nhi m vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản công quy định tại Điều 18 

của Luật này; 

b) T ực tiếp quản lý, xử lý đối với một số l ại tài sản công the  quy định tại Luật này và pháp 

luật có liên quan. 

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nh n d n cấp tỉnh, Ủy ban nh n d n cấp huy n giúp 

Ủy ban nh n d n c ng cấp thực hi n nhi m vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công the  quy 

định của pháp luật. 

Chương III 

CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN  T  CH C  ĐƠN VỊ 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN  

T  CH C  ĐƠN VỊ 

Điều 20. Tài sản công tại cơ  u n  t  chức  đơn vị 

1. Nhà làm vi c, công t ình sự nghi p, nhà ở công vụ và tài sản khác g n liền với đất thuộc t ụ sở 

làm vi c, cơ sở h ạt động sự nghi p, nhà ở công vụ. 

2. Quyền sử dụng đất thuộc t ụ sở làm vi c, cơ sở h ạt động sự nghi p, nhà ở công vụ. 

3. Xe ô tô và phương ti n vận tải khác; máy móc, thiết bị. 



4. Quyền sở hữu t í tu , phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ li u. 

5. Tài sản khác the  quy định của pháp luật. 

Điều 21. Cơ  u n  t  chức  đơn vị được gi o  uản l   s  dụng tài sản công 

1. Cơ quan nhà nước. 

2. Đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n. 

3. Đơn vị sự nghi p công lập. 

4. Cơ quan Đảng Cộng sản Vi t Nam. 

5. Tổ chức chính t ị - xã hội; tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p; tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghi p, tổ chức khác được thành lập the  quy định của pháp luật về hội. 

Điều 22. Qu ền và nghĩ  vụ c   cơ  u n  t  chức  đơn vị được gi o  uản l   s  dụng tài sản 

công 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có các quyền sau đ y: 

a) Sử dụng tài sản công phục vụ h ạt động the  chức năng, nhi m vụ được gia ; 

b) Thực hi n các bi n pháp bả  v , khai thác và sử dụng hi u quả tài sản công được gia  the  

chế độ quy định; 

c) Được Nhà nước bả  v  quyền, lợi ích hợp pháp; 

d) Khiếu nại, khởi ki n the  quy định của pháp luật; 

đ) Quyền khác the  quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có các nghĩa vụ sau đ y: 

a) Bả  v , sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; bả  đảm hi u quả, 

tiết ki m; 

b) Lập, quản lý hồ sơ tài sản công, kế t án, kiểm kê, đánh giá lại tài sản công the  quy định của 

Luật này và pháp luật về kế t án; 

c) Bá  cá  và công khai tài sản công the  quy định của Luật này; 

d) Thực hi n nghĩa vụ tài chính t  ng sử dụng tài sản công the  quy định của pháp luật; 

đ) Gia  lại tài sản công ch  Nhà nước khi có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm 

quyền; 

e) Chịu sự thanh t a, kiểm t a, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giám sát của cộng 

đồng, cán bộ, công chức, viên chức và Ban Thanh t a nh n d n t  ng quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý the  quy định của pháp luật; 

g) Nghĩa vụ khác the  quy định của pháp luật. 

Điều 23. Qu ền và nghĩ  vụ c   ngư i đứng đ u cơ  u n  t  chức  đơn vị được gi o  uản 

l   s  dụng tài sản công 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có các 

quyền sau đ y: 



a) Tổ chức thực hi n quản lý, sử dụng tài sản công để thực hi n chức năng, nhi m vụ được Nhà 

nước gia ; 

b) Giám sát, kiểm t a vi c quản lý, sử dụng tài sản công được gia  quản lý, sử dụng; 

c) Xử lý the  thẩm quyền h  c t ình cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

d) Quyền khác the  quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có các nghĩa 

vụ sau đ y: 

a) Ban hành và tổ chức thực hi n quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước gia ; 

b) Chấp hành quy định của Luật này và pháp luật có liên quan, bả  đảm sử dụng tài sản công 

đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, tiết ki m, hi u quả; 

c) Chịu t ách nhi m t ước pháp luật về vi c quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước gia ; 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cá  the  thẩm quyền và chịu t ách nhi m giải t ình the  quy định của 

pháp luật; 

đ) Nghĩa vụ khác the  quy định của pháp luật. 

Mục 2. TIÊU CHUẨN  ĐỊNH M C S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN  T  

CH C  ĐƠN VỊ 

Điều 24. Ti u chuẩn  định mức s  dụng tài sản công 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là các quy định về 

chủng l ại, số lượng, mức giá, đối tượng được sử dụng d  cơ quan, người có thẩm quyền ban 

hành. 

Quy định về mức giá t  ng định mức sử dụng tài sản công là giá đã ba  gồm các l ại thuế phải 

nộp the  quy định của pháp luật; t ường hợp được miễn các l ại thuế thì phải tính đủ số thuế 

được miễn để xác định định mức. 

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được sử dụng làm căn cứ để lập kế h ạch và dự 

t án ng n sách; gia , đầu tư x y dựng, mua s m, thuê tài sản, kh án kinh phí sử dụng tài sản 

công; quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 2 . Ngu  n t c b n hành ti u chuẩn  định mức s  dụng tài sản công 

1. Đúng thẩm quyền. 

2. Tu n thủ t ình tự, thủ tục ban hành the  quy định của pháp luật. 

3. Ph  hợp với chức năng, nhi m vụ được gia ; khả năng của ng n sách nhà nước; mức độ tự 

chủ của đơn vị sự nghi p công lập. 

Điều 2 . Thẩm  u ền b n hành ti u chuẩn  định mức s  dụng tài sản công 

1. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đ y: 

a) T ụ sở làm vi c, cơ sở h ạt động sự nghi p; 

b) Xe ô tô; 



c) Tài sản công của cơ quan Vi t Nam ở nước ng ài. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đ y: 

a) Tài sản đ c bi t tại đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n; 

b) Nhà ở công vụ; 

c) Máy móc, thiết bị và các l ại tài sản công được sử dụng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

t ừ tài sản công quy định tại kh ản 1 Điều này. 

3. Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại kh ản 1 và kh ản 2 Điều này, Bộ, cơ 

quan ngang Bộ quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên d ng 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

4. Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều này, Bộ, cơ 

quan t ung ương quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng tài sản chuyên d ng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, t ừ t ường hợp 

quy định tại kh ản 7 Điều này. 

5. Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều này, sau khi 

có ý kiến thống nhất của Thường t ực Hội đồng nh n d n c ng cấp, Ủy ban nh n d n cấp tỉnh 

quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản 

chuyên d ng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, t ừ t ường hợp quy định tại 

kh ản 7 Điều này. 

6. Đối với tài sản công không được quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều này, cơ quan, người có 

thẩm quyền quy định tại kh ản 4 và kh ản 5 Điều này quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp 

dụng t  ng phạm vi quản lý. 

7. Người đứng đầu đơn vị sự nghi p công lập tự bả  đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết 

định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị mình, t ừ tiêu chuẩn, định 

mức di n tích làm vi c, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý. 

Điều 27. Trách nhiệm kiểm tr  việc tuân th  ti u chuẩn  định mức s  dụng tài sản công 

1. Bộ, cơ quan t ung ương, Ủy ban nh n d n các cấp có t ách nhi m tổ chức kiểm t a vi c tu n 

thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công t  ng phạm vi nhi m vụ, quyền hạn được gia . 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có t ách nhi m tự kiểm t a 

vi c tu n thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. 

3. Vi c kiểm t a tu n thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được thực hi n t  ng t àn bộ 

quy t ình đầu tư x y dựng, mua s m, gia , thuê, sử dụng, xử lý tài sản công. 

4. T  ng quá t ình kiểm t a, nếu phát hi n có hành vi vi phạm tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài 

sản công, cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại kh ản 1 và kh ản 2 Điều này phải kịp thời xử lý 

the  thẩm quyền h  c kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý the  quy định của pháp 

luật. 

Mục 3. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

Điều 28. Hình thành tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Nguồn hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước ba  gồm: 

a) Tài sản bằng hi n vật d  Nhà nước gia ; 



b) Tài sản được đầu tư x y dựng, mua s m từ ng n sách nhà nước, nguồn kinh phí khác the  quy 

định của pháp luật. 

2. Vi c hình thành tài sản công tại cơ quan nhà nước phải tu n thủ các nguyên t c sau đ y: 

a) Ph  hợp với chức năng, nhi m vụ được gia ; ph  hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài 

sản công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; 

b) Ph  hợp với nguồn tài sản và nguồn kinh phí được phép sử dụng; 

c) Tu n thủ phương thức, t ình tự, thủ tục quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan; 

d) Công khai, minh bạch và đúng chế độ quy định. 

Điều 29. Nhà nư c gi o tài sản bằng hiện vật cho cơ  u n nhà nư c 

1. Nhà nước gia  tài sản bằng hi n vật ch  cơ quan nhà nước t  ng t ường hợp thiếu tài sản s  

với tiêu chuẩn, định mức. 

2. Tài sản gia  ch  cơ quan nhà nước sử dụng ba  gồm: 

a) Tài sản d  Nhà nước đầu tư x y dựng, mua s m; 

b) Tài sản thu hồi the  quy định tại Điều 41 của Luật này; 

c) Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại Mục 1 Chương VI của Luật này; 

d) Tài sản được xác lập quyền sở hữu t àn d n quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này; 

đ) Đất được gia  để x y dựng t ụ sở the  quy định của pháp luật về đất đai; 

e) Tài sản khác the  quy định của pháp luật. 

3. Thẩm quyền quyết định gia  tài sản công được thực hi n the  ph n cấp của Chính phủ và các 

quy định sau đ y: 

a) Bộ t ưởng Bộ Tài chính quyết định gia  tài sản công quy định tại các điểm a, b, c, d và e 

kh ản 2 Điều này ch  Bộ, cơ quan t ung ương, Ủy ban nh n d n cấp tỉnh, t ừ tài sản quy định tại 

điểm b và điểm c kh ản này; 

b) Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương quyết định gia  tài sản công quy định tại các điểm 

a, b, c, d và e kh ản 2 Điều này d  Bộ, cơ quan t ung ương đầu tư x y dựng, mua s m h  c quản 

lý ch  cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý; 

c) Ủy ban nh n d n các cấp quyết định gia  tài sản công quy định tại các điểm a, b, c, d và e 

kh ản 2 Điều này d  cấp mình đầu tư x y dựng, mua s m h  c quản lý ch  cơ quan nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý; 

d) Ủy ban nh n d n cấp tỉnh quyết định gia  tài sản công quy định tại điểm đ kh ản 2 Điều này 

the  quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Cơ quan đang quản lý tài sản công thực hi n bàn gia  tài sản the  quyết định của cơ quan, 

người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và c kh ản 3 Điều này. 

Điều 30. Đ u tư xâ  dựng trụ sở làm việc c   cơ  u n nhà nư c 

1. T ụ sở làm vi c của cơ quan nhà nước được đầu tư x y dựng t  ng các t ường hợp sau đ y: 



a) Cơ quan nhà nước chưa có t ụ sở làm vi c h  c t ụ sở làm vi c hi n có không bả  đảm điều 

ki n làm vi c the  quy định của pháp luật mà Nhà nước không có t ụ sở làm vi c để gia  và 

không thuộc t ường hợp thuê t ụ sở làm vi c; 

b) S p xếp lại h  thống t ụ sở làm vi c để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. 

2. T ụ sở làm vi c được đầu tư x y dựng the  một t  ng các mô hình sau đ y: 

a) Khu hành chính tập t ung; 

b) T ụ sở làm vi c độc lập. 

3. Khu hành chính tập t ung là tổ hợp t ụ sở làm vi c được quy h ạch và x y dựng tập t ung tại 

một khu vực để bố t í ch  nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị c ng sử dụng. Vi c đầu tư x y dựng 

khu hành chính tập t ung phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đ y: 

a) Bả  đảm hi u quả, tiết ki m, giảm chi phí hành chính và thuận ti n t  ng gia  dịch ch  các tổ 

chức và công d n; 

b) Đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hi n đại hóa công sở; ph  hợp với quy h ạch, kế h ạch sử dụng 

đất, quy h ạch đô thị; ph  hợp với định hướng biên chế được phê duy t và tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng t ụ sở làm vi c; 

c) Nguồn kinh phí x y dựng khu hành chính tập t ung được bố t í từ ng n sách nhà nước và 

nguồn vốn khác the  quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị được bố t í t ụ sở làm vi c 

tại khu hành chính tập t ung có t ách nhi m bàn gia  lại t ụ sở làm vi c tại vị t í cũ ch  cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

4. Vi c đầu tư x y dựng t ụ sở làm vi c được thực hi n the  các phương thức sau đ y: 

a) Gia  tổ chức có chức năng thực hi n đầu tư x y dựng t ụ sở làm vi c the  mô hình khu hành 

chính tập t ung; 

b) Gia  cơ quan nhà nước t ực tiếp sử dụng t ụ sở làm vi c h  c tổ chức có chức năng thực hi n 

đầu tư x y dựng the  mô hình t ụ sở làm vi c độc lập. 

Cơ quan, tổ chức được gia  thực hi n đầu tư x y dựng t ụ sở làm vi c phải có đủ năng lực thực 

hi n the  quy định của pháp luật về x y dựng và pháp luật có liên quan; 

c) Đầu tư x y dựng the  hình thức đối tác công tư; 

d) Phương thức khác the  quy định của pháp luật. 

5. Vi c đầu tư x y dựng t ụ sở làm vi c the  hình thức đối tác công tư: 

a) Được thực hi n the  quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về x y dựng, pháp luật về đấu 

thầu. T ường hợp sử dụng t ụ sở làm vi c hi n có của cơ quan nhà nước để tham gia dự án thì 

phải có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; 

b) Cơ quan nhà nước đang quản lý t ụ sở làm vi c có t ách nhi m the  dõi, bá  cá  phần t ụ sở 

làm vi c được sử dụng để tham gia dự án t  ng quá t ình thực hi n dự án; 

c) Nhà đầu tư được quản lý, sử dụng, khai thác phần tài sản thuộc về nhà đầu tư t  ng thời hạn 

the  th a thuận t  ng hợp đồng; nhà đầu tư có t ách nhi m chuyển gia  quyền sở hữu, sử dụng, 

khai thác phần tài sản của mình ch  Nhà nước Vi t Nam the  hợp đồng dự án, bả  đảm điều ki n 

kỹ thuật vận hành công t ình bình thường, ph  hợp với các yêu cầu của hợp đồng dự án. 



T ường hợp thực hi n dự án đầu tư the  hình thức c ng khai thác thì vi c khai thác phần tài sản 

thuộc về nhà đầu tư phải bả  đảm không ảnh hưởng đến h ạt động của cơ quan nhà nước; 

d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu t àn d n và phương án xử 

lý đối với tài sản d  nhà đầu tư chuyển gia  the  quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này. 

Điều 31. Mu  s m tài sản công phục vụ hoạt động c   cơ  u n nhà nư c 

1. Vi c mua s m t ụ sở làm vi c và tài sản công khác được áp dụng t  ng t ường hợp cơ quan 

nhà nước chưa có tài sản h  c còn thiếu tài sản s  với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước 

không có tài sản để gia  và không thuộc t ường hợp được thuê, kh án kinh phí sử dụng tài sản 

công. 

2. Vi c mua s m tài sản công được thực hi n the  phương thức mua s m tập t ung h  c mua s m 

phân tán. 

3. Phương thức mua s m tập t ung được áp dụng b t buộc đối với tài sản thuộc danh mục tài sản 

mua s m tập t ung the  quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Đối với tài sản không thuộc danh mục tài sản mua s m tập t ung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có nhu cầu mua s m tài sản c ng l ại thì có thể thống nhất gộp thành một gói thầu để gia  

ch  một t  ng các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua s m h  c gia  ch  đơn vị mua s m tập t ung 

thực hi n vi c mua s m. 

4. Vi c lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản được thực hi n the  quy định của pháp luật về đấu 

thầu. 

Điều 32. Thu  tài sản phục vụ hoạt động c   cơ  u n nhà nư c 

1. Cơ quan nhà nước được thuê tài sản phục vụ h ạt động khi chưa có tài sản h  c còn thiếu tài 

sản s  với tiêu chuẩn, định mức thuộc một t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Nhà nước không có tài sản để gia  the  quy định tại Điều 29 của Luật này và không thuộc 

t ường hợp kh án kinh phí the  quy định tại kh ản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Sử dụng tài sản t  ng thời gian ng n h  c sử dụng không thường xuyên; 

c) Vi c thuê tài sản hi u quả hơn s  với vi c đầu tư x y dựng, mua s m. 

2. Phương thức thuê, vi c lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch  thuê tài sản được thực hi n the  

quy định của pháp luật. 

3. T ường hợp thuê mua tài sản thì thực hi n theo quy định tại Điều này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 33. Khoán kinh phí s  dụng tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Vi c kh án kinh phí sử dụng tài sản công được áp dụng đối với nhà ở công vụ, xe ô tô phục vụ 

chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan nhà nước và tài sản khác the  chế độ 

quản lý, sử dụng đối với từng l ại tài sản công. 

2. Vi c kh án kinh phí được áp dụng đối với các đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công. 

3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, phương pháp xác định mức kh án và vi c thanh toán 

kinh phí kh án sử dụng tài sản công. 

Điều 34. S  dụng tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 



1. Vi c sử dụng tài sản công phải tu n thủ nguyên t c quy định tại Điều 6 của Luật này. 

2. Không được ch  mượn, sử dụng tài sản công và  mục đích cá nhân. 

3. Cơ quan nhà nước được sử dụng hội t ường, phương ti n vận tải chưa sử dụng hết công suất 

ch  cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n, đơn vị sự nghi p công lập, cơ quan 

Đảng Cộng sản Vi t Nam, tổ chức chính t ị - xã hội sử dụng chung the  đúng công năng của tài 

sản, bả  đảm an ninh, an t àn và được thu một kh ản kinh phí để b  đ p chi phí t ực tiếp liên 

quan đến vận hành tài sản t  ng thời gian sử dụng the  quy định của Chính phủ. 

4. Cơ quan nhà nước được sử dụng nhà ở công vụ, quyền sở hữu t í tu , phần mềm ứng dụng, cơ 

sở dữ li u và tài sản công khác để khai thác the  quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan; vi c quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hi n the  quy định của pháp luật. 

Điều 3 . Quản l  vận hành tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Phương thức quản lý vận hành tài sản công ba  gồm: 

a) Cơ quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tài sản công t ực tiếp thực hi n quản lý vận 

hành tài sản công được gia  quản lý, sử dụng; 

b) Cơ quan, đơn vị được gia  quản lý khu hành chính tập t ung thực hi n vi c quản lý vận hành 

khu hành chính tập t ung; 

c) Thuê đơn vị có chức năng thực hi n quản lý vận hành. 

2. Nội dung quản lý vận hành tài sản công ba  gồm: 

a) Điều khiển, duy t ì h ạt động, bả  dư ng thường xuyên tài sản công; 

b) Cung cấp dịch vụ bả  v , v  sinh môi t ường và dịch vụ khác bả  đảm ch  tài sản công h ạt 

động bình thường. 

3. Vi c lựa chọn đơn vị có chức năng quản lý vận hành tài sản công t  ng t ường hợp áp dụng 

phương thức quản lý vận hành quy định tại điểm c kh ản 1 Điều này được thực hi n the  quy 

định của pháp luật về đấu thầu. Cơ quan nhà nước có tài sản công h  c cơ quan, đơn vị được 

gia  quản lý khu hành chính tập t ung ký hợp đồng và thanh t án chi phí ch  đơn vị quản lý vận 

hành tài sản công. 

Điều 3 . S  dụng đất thuộc trụ sở làm việc tại cơ  u n nhà nư c 

1. Cơ quan nhà nước được gia  đất sử dụng ổn định l u dài the  hình thức gia  đất không thu 

tiền sử dụng đất để x y dựng t ụ sở làm vi c ph  hợp với chức năng, nhi m vụ được gia , tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, quy h ạch, kế h ạch sử dụng đất. 

2. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước được gia  đất thực hi n the  quy định của pháp luật 

về đất đai. 

3. T ước khi quyết định gia , thu hồi đất thuộc t ụ sở làm vi c, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

gia , thu hồi đất the  quy định của pháp luật về đất đai phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài 

chính đối với t ụ sở làm vi c của cơ quan nhà nước thuộc t ung ương h  c của Sở Tài chính đối 

với t ụ sở làm vi c của cơ quan nhà nước thuộc địa phương về sự ph  hợp của phương án gia , 

thu hồi với chức năng, nhi m vụ, biên chế và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. 

Điều 37. Lập   uản l  hồ sơ về tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 



1. Cơ quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tài sản công và cơ quan, đơn vị được gia  quản 

lý khu hành chính tập t ung có t ách nhi m lập, quản lý hồ sơ đối với tài sản được gia  quản lý. 

2. Hồ sơ về tài sản công ba  gồm: 

a) Hồ sơ liên quan đến vi c hình thành, biến động tài sản; 

b) Bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng và các bá  cá  khác về tài sản; 

c) Dữ li u về tài sản tại cơ quan nhà nước t  ng Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công. 

Điều 38. Thống k   kế toán  kiểm k   đánh giá lại  báo cáo tài sản công tại cơ  u n nhà 

nư c 

1. Tài sản công phải được thống kê, kế t án kịp thời, đầy đủ về hi n vật, giá t ị the  quy định của 

pháp luật về thống kê, pháp luật về kế t án và pháp luật có liên quan. 

2. Tài sản công là tài sản cố định phải được tính ha  mòn the  quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có t ách nhi m kiểm kê tài sản và  

cuối kỳ kế t án năm và kiểm kê the  quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công của Thủ tướng 

Chính phủ, xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nh n để xử lý the  quy định của pháp luật; 

thực hi n bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

4. Vi c đánh giá lại giá t ị tài sản công được thực hi n t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công the  quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

b) N ng cấp, mở  ộng tài sản the  dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

c) Gia , kiểm kê, điều chuyển tài sản mà tài sản đó chưa được hạch t án t ên sổ kế t án; 

d) Bán, thanh lý tài sản; 

đ) Tài sản bị hư h ng nghiêm t ọng d  thiên tai, h ả h ạn h  c nguyên nh n khác; 

e) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

5. Vi c đánh giá lại giá t ị tài sản công được thực hi n the  quy định của Luật này, pháp luật về 

kế t án và pháp luật có liên quan. 

Điều 39. Bảo dưỡng  s   chữ  tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Cơ quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tài sản công h  c cơ quan, đơn vị quản lý vận 

hành tài sản công có t ách nhi m thực hi n vi c bả  dư ng, sửa chữa tài sản the  đúng chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật d  cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại kh ản 3 

Điều này ban hành. 

2. Nhà nước bả  đảm kinh phí bả  dư ng, sửa chữa tài sản công tại cơ quan nhà nước the  chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật. 

3. Thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bả  dư ng, sửa chữa tài 

sản công: 

a) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bả  

dư ng, sửa chữa đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 

b) Đối với tài sản công chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại điểm 

a kh ản này, căn cứ và  hướng dẫn của nhà sản xuất và thực tế sử dụng tài sản, Bộ t ưởng, Thủ 



t ưởng cơ quan t ung ương, Chủ tịch Ủy ban nh n d n cấp tỉnh quy định h  c ph n cấp thẩm 

quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bả  dư ng, sửa chữa áp dụng đối 

với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 40. Hình thức x  l  tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Thu hồi. 

2. Điều chuyển. 

3. Bán. 

4. Sử dụng tài sản công để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y dựng công 

t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia . 

5. Thanh lý. 

6. Tiêu hủy. 

7. Xử lý tài sản công t  ng t ường hợp bị mất, bị hủy h ại. 

8. Hình thức khác the  quy định của pháp luật. 

Điều 41. Thu hồi tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Tài sản công bị thu hồi t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) T ụ sở làm vi c không sử dụng liên tục quá 12 tháng; 

b) Được Nhà nước gia  t ụ sở mới h  c đầu tư x y dựng t ụ sở khác để thay thế; 

c) Tài sản được sử dụng không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; sử dụng sai mục 

đích, ch  mượn; 

d) Chuyển nhượng, bán, t ng ch , góp vốn, sử dụng tài sản để bả  đảm thực hi n nghĩa vụ d n 

sự không đúng quy định; sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, 

liên kết không đúng quy định; 

đ) Tài sản đã được gia , được đầu tư x y dựng, mua s m nhưng không còn nhu cầu sử dụng h  c 

vi c sử dụng, khai thác không hi u quả h  c giảm nhu cầu sử dụng d  thay đổi tổ chức bộ máy, 

thay đổi chức năng, nhi m vụ; 

e) Phải thay thế d  yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công ngh  the  quyết định của cơ quan, người có 

thẩm quyền; 

g) Cơ quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tự nguy n t ả lại tài sản ch  Nhà nước; 

h) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan nhà nước có tài sản bị thu hồi có t ách nhi m bàn gia  tài sản ch  cơ quan quy định 

tại kh ản 3 Điều này the  đúng quyết định thu hồi. Nghiêm cấm vi c thá  d , thay đổi các bộ 

phận của tài sản đã có quyết định thu hồi. 

3. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này có t ách nhi m: 

a) Tổ chức tiếp nhận tài sản thu hồi the  quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; thực hi n 

h  c ủy quyền ch  cơ quan nhà nước có tài sản thu hồi thực hi n vi c bả  quản, bả  v , bả  

dư ng, sửa chữa tài sản t  ng thời gian chờ xử lý; 



b) Lập phương án xử lý, khai thác tài sản thu hồi t ình cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

tổ chức thực hi n xử lý, khai thác tài sản the  phương án được cơ quan, người có thẩm quyền 

phê duy t. 

4. Tài sản công bị thu hồi được xử lý the  các hình thức sau đ y: 

a) Gia  cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng the  quy định tại Điều 29 của Luật này; 

b) Điều chuyển the  quy định tại Điều 42 của Luật này; 

c) Bán, thanh lý the  quy định tại Điều 43 và Điều 45 của Luật này; 

d) Tiêu hủy the  quy định tại Điều 46 của Luật này; 

đ) Hình thức xử lý khác the  quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 42. Điều chu ển tài sản công 

1. Tài sản công được điều chuyển t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, ph n cấp quản lý; 

b) Từ nơi thừa sang nơi thiếu the  tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công d  cơ quan, người 

có thẩm quyền quy định; 

c) Vi c điều chuyển tài sản mang lại hi u quả sử dụng ca  hơn; 

d) Cơ quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tài sản nhưng không có nhu cầu sử dụng 

thường xuyên; 

đ) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c điều chuyển tài sản công chỉ được thực hi n giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng 

vũ t ang nh n d n, đơn vị sự nghi p công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Vi t Nam, tổ chức chính 

t ị - xã hội, t ừ t ường hợp đ c bi t d  Thủ tướng Chính phủ quyết định the  đề nghị của Bộ 

t ưởng Bộ Tài chính t ên cơ sở đề nghị của Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nh n d n cấp tỉnh có liên quan. 

3. Cơ quan nhà nước có tài sản điều chuyển chủ t ì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

tiếp nhận tài sản thực hi n vi c bàn gia , tiếp nhận tài sản. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài 

sản có t ách nhi m thanh t án các chi phí hợp lý có liên quan đến vi c bàn gia , tiếp nhận tài 

sản. Không thực hi n thanh t án giá t ị tài sản t  ng t ường hợp điều chuyển tài sản công. 

Điều 43. Bán tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Tài sản công được bán t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản công bị thu hồi được xử lý the  hình thức bán quy định tại Điều 41 của Luật này; 

b) Cơ quan nhà nước được gia  sử dụng tài sản công không còn nhu cầu sử dụng h  c giảm nhu 

cầu sử dụng d  thay đổi về tổ chức h  c thay đổi về chức năng, nhi m vụ và nguyên nh n khác 

mà không xử lý the  hình thức thu hồi h  c điều chuyển; 

c) Thực hi n s p xếp lại vi c quản lý, sử dụng tài sản công; 

d) Tài sản công được thanh lý the  hình thức bán quy định tại Điều 45 của Luật này. 



2. Vi c bán tài sản công được thực hi n the  hình thức đấu giá, t ừ t ường hợp bán các l ại tài 

sản công có giá t ị nh  the  hình thức niêm yết giá công khai h  c bán chỉ định the  quy định 

của Chính phủ. 

3. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này h  c cơ quan nhà nước có tài sản bán có t ách nhi m tổ chức bán tài sản 

the  quy định của pháp luật. 

Điều 44. S  dụng tài sản công để th nh toán cho nhà đ u tư khi thực hiện dự án đ u tư xâ  

dựng công trình th o hình thức hợp đồng xâ  dựng - chu ển gi o 

1. Nhà nước ch  phép sử dụng tài sản công để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu 

tư x y dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  quy định tại pháp luật 

về đầu tư. 

2. Vi c sử dụng tài sản công để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y dựng 

công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  được thực hi n the  nguyên t c 

ngang giá; giá t ị tài sản công được xác định the  giá thị t ường tại thời điểm thanh t án the  quy 

định của pháp luật. 

3. Giá t ị dự án đầu tư x y dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  

được xác định the  quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về x y dựng và pháp luật có liên 

quan. 

4. Vi c lựa chọn nhà đầu tư để thực hi n dự án đầu tư x y dựng công t ình the  hình thức hợp 

đồng x y dựng - chuyển gia  được thực hi n the  quy định của pháp luật về đấu thầu. 

5. Giá t ị tài sản công được sử dụng để thanh t án dự án đầu tư x y dựng công t ình the  hình 

thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  được tổng hợp và  ng n sách nhà nước the  quy định của 

pháp luật về ng n sách nhà nước. 

6. Vi c sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản g n liền với đất để thanh t án ch  nhà đầu tư khi 

thực hi n dự án đầu tư x y dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  phải 

thực hi n quy định tại Điều này và Điều 117 của Luật này. 

Điều 4 . Th nh l  tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Tài sản công được thanh lý t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản công hết hạn sử dụng the  quy định của pháp luật; 

b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư h ng mà không thể sửa chữa được h  c vi c 

sửa chữa không hi u quả; 

c) Nhà làm vi c h  c tài sản khác g n liền với đất phải phá d  the  quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

2. Tài sản công được thanh lý the  các hình thức sau đ y: 

a) Phá d , hủy b . Vật li u, vật tư thu hồi từ phá d , hủy b  tài sản được xử lý bán; 

b) Bán. 

3. Căn cứ quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý có 

t ách nhi m tổ chức thanh lý the  các hình thức quy định tại kh ản 2 Điều này. Vi c thanh lý 

the  hình thức bán thực hi n the  quy định tại Điều 43 của Luật này. 



Điều 4 . Ti u h   tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Tài sản công bị tiêu hủy the  quy định của pháp luật về bả  v  bí mật nhà nước, pháp luật về 

bả  v  môi t ường và pháp luật có liên quan. 

2. Hình thức tiêu hủy tài sản công ba  gồm: 

a) Sử dụng hóa chất; 

b) Sử dụng bi n pháp cơ học; 

c) Hủy đốt, hủy chôn; 

d) Hình thức khác the  quy định của pháp luật. 

3. Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương, Chủ tịch Ủy ban nh n d n cấp tỉnh gia  cơ quan 

nhà nước có tài sản h  c cơ quan, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý có chức năng tiêu hủy thực 

hi n vi c tiêu hủy tài sản công the  các hình thức quy định tại kh ản 2 Điều này và pháp luật có 

liên quan. 

Điều 47. X  l  tài sản công trong trư ng hợp bị mất  bị h   hoại 

1. T ường hợp tài sản công bị mất, bị hủy h ại d  thiên tai, h a h ạn h  c nguyên nh n khác, cơ 

quan nhà nước được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có t ách nhi m: 

a) Bá  cá  cơ quan, người có thẩm quyền về vi c tài sản bị mất, bị hủy h ại và t ách nhi m của 

tổ chức, cá nh n có liên quan; 

b) Thực hi n ghi giảm tài sản và xử lý t ách nhi m của tổ chức, cá nh n có liên quan the  quyết 

định của cơ quan, người có thẩm quyền. 

2. T ường hợp tài sản bị mất, bị hủy h ại được d anh nghi p bả  hiểm h  c tổ chức, cá nh n có 

liên quan bồi thường thi t hại thì vi c gia  tài sản được bồi thường bằng hi n vật h  c sử dụng 

số tiền bồi thường để đầu tư x y dựng, mua s m tài sản thay thế được thực hi n the  quy định tại 

các điều 28, 29, 30 và 31 của Luật này. 

Điều 48. Quản l   s  dụng số tiền thu được từ x  l  tài sản công tại cơ  u n nhà nư c 

1. Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được nộp và  tài kh ản tạm giữ tại Kh  bạc Nhà nước, 

sau khi t ừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại được nộp t àn bộ và  ng n sách 

nhà nước. 

2. Chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công phải được lập dự t án và được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duy t. Chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công ba  gồm: 

a) Chi phí kiểm kê, đ  vẽ; 

b) Chi phí di dời, phá d , hủy b , tiêu hủy; 

c) Chi phí định giá và thẩm định giá tài sản; 

d) Chi phí tổ chức bán đấu giá; 

đ) Chi phí hợp lý khác có liên quan. 

3. T ường hợp cơ quan nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền ch  phép xử lý tài sản 

công để mua s m tài sản thay thế thì được ưu tiên bố t í t  ng dự t án chi ng n sách nhà nước. 



T ường hợp cơ quan nhà nước được cơ quan, người có thẩm quyền ch  phép xử lý tài sản công 

là t ụ sở làm vi c và có dự án đầu tư x y dựng, mua s m, cải tạ , n ng cấp t ụ sở làm vi c thì 

được ưu tiên bố t í vốn t  ng kế h ạch đầu tư công và ưu tiên bố t í dự t án chi ng n sách nhà 

nước. 

Điều 49. Quản l   s  dụng tài sản công c   cơ  u n Việt N m ở nư c ngoài 

1. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Vi t Nam ở nước ng ài phải ph  hợp với tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ d  cơ quan, người có thẩm quyền của Vi t Nam ban hành the  quy định 

tại Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Vi t Nam ở nước ng ài được áp dụng the  thứ 

tự như sau: 

a) Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi t Nam và nước sở tại là thành viên; 

b) Pháp luật của nước sở tại; 

c) Pháp luật của Vi t Nam. 

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Vi t Nam ở 

nước ng ài. 

Mục 4. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ S  NGHIỆP 

CÔNG LẬP 

Điều  0. Hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập ba  gồm: 

a) Tài sản công bằng hi n vật d  Nhà nước gia  the  quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước 

tại Điều 29 của Luật này; 

b) Tài sản được đầu tư x y dựng, mua s m từ ng n sách nhà nước, quỹ phát t iển h ạt động sự 

nghi p, quỹ khấu ha  tài sản, nguồn kinh phí khác the  quy định của pháp luật; 

c) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên d anh, liên kết với các tổ chức, 

cá nh n the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập phải tu n thủ nguyên t c quy định 

tại kh ản 2 Điều 28 của Luật này. 

3. Đối với vi c hình thành tài sản công quy định tại điểm c kh ản 1 Điều này, ng ài vi c tu n thủ 

nguyên t c quy định tại kh ản 2 Điều 28 của Luật này còn phải thực hi n các quy định sau đ y: 

a) Có đề án liên d anh, liên kết, phương án vay vốn, huy động vốn và h àn t ả vốn được cơ 

quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

b) Đơn vị sự nghi p công lập tự chịu t ách nhi m t ả nợ và các chi phí khác có liên quan; chịu 

t ách nhi m t ước pháp luật về hi u quả của vi c vay vốn, huy động vốn, liên d anh, liên kết. 

Điều  1. Đ u tư xâ  dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp 

1. Vi c đầu tư x y dựng cơ sở h ạt động sự nghi p, kể cả t  ng t ường hợp sử dụng vốn vay, vốn 

huy động, liên d anh, liên kết, được thực hi n khi đáp ứng đầy đủ các điều ki n sau đ y: 

a) Chưa có cơ sở h ạt động sự nghi p h  c cơ sở h ạt động sự nghi p hi n có còn thiếu di n tích 

s  với tiêu chuẩn, định mức; 



b) Nhà nước không có tài sản để gia  và không thuộc t ường hợp thuê cơ sở h ạt động sự 

nghi p. 

2. Vi c đầu tư x y dựng cơ sở h ạt động sự nghi p được thực hi n the  quy định của pháp luật 

về đầu tư công, pháp luật về x y dựng và pháp luật có liên quan. 

3. Không bố t í vốn đầu tư công, ng n sách nhà nước để đầu tư x y dựng mới tài sản chỉ sử dụng 

và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết. 

4. Vi c đầu tư x y dựng cơ sở h ạt động sự nghi p the  hình thức đối tác công tư được thực hi n 

the  quy định áp dụng đối với đầu tư x y dựng t ụ sở làm vi c của cơ quan nhà nước tại kh ản 5 

Điều 30 của Luật này. 

Điều  2. Mu  s m tài sản công phục vụ hoạt động c   đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Vi c mua s m cơ sở h ạt động sự nghi p và tài sản công khác được thực hi n khi đáp ứng đầy 

đủ các điều ki n sau đ y: 

a) Chưa có tài sản h  c còn thiếu tài sản s  với tiêu chuẩn, định mức; 

b) Nhà nước không có tài sản để gia  và không thuộc t ường hợp thuê, kh án kinh phí sử dụng 

tài sản. 

2. Không bố t í ng n sách nhà nước để mua s m tài sản công chỉ sử dụng và  mục đích kinh 

d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết. 

3. Phương thức mua s m tài sản công, hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản phục vụ h ạt 

động của đơn vị sự nghi p công lập thực hi n the  quy định tại các kh ản 2, 3 và 4 Điều 31 của 

Luật này. 

Điều  3. Thu  tài sản  khoán kinh phí s  dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

Vi c thuê tài sản, kh án kinh phí sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập được thực 

hi n the  quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật này. 

Điều  4. S  dụng   uản l  vận hành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Vi c sử dụng tài sản công phải tu n thủ nguyên t c quy định tại Điều 6 của Luật này. 

2. Không được ch  mượn, sử dụng tài sản công và  mục đích cá nh n. 

3. Vi c sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết được thực 

hi n the  quy định tại các điều 55, 56, 57 và 58 của Luật này và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

4. Đơn vị sự nghi p công lập được sử dụng nhà ở công vụ, quyền sở hữu t í tu , phần mềm ứng 

dụng, cơ sở dữ li u và tài sản công khác để khai thác the  quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan; vi c quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hi n the  quy định của pháp luật. 

5. Đơn vị sự nghi p công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp h  c thực hi n bi n 

pháp bả  đảm thực hi n nghĩa vụ d n sự khác t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản công d  Nhà nước gia ; 

b) Tài sản công được đầu tư x y dựng, mua s m từ ng n sách nhà nước; 

c) Quyền sử dụng đất, t ừ t ường hợp quyền sử dụng đất được sử dụng và  mục đích kinh d anh, 

ch  thuê, liên d anh, liên kết mà tiền thuê đất đã t ả một lần ch  cả thời gian thuê không có 



nguồn gốc từ ng n sách nhà nước sau khi được Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương ch  

phép đối với đơn vị sự nghi p công lập thuộc t ung ương quản lý, Chủ tịch Ủy ban nh n d n cấp 

tỉnh ch  phép đối với đơn vị sự nghi p công lập thuộc địa phương quản lý. 

6. Vi c quản lý vận hành, lập, quản lý hồ sơ về tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập được 

thực hi n the  quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 35 và Điều 37 của Luật này. 

Điều   . Qu  định chung về việc s  dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích kinh do nh  cho thu   li n do nh  li n kết 

1. Đơn vị sự nghi p công lập được sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên 

d anh, liên kết t  ng các t ường hợp quy định tại kh ản 1 Điều 56, kh ản 1 Điều 57 và kh ản 1 

Điều 58 của Luật này. 

2. Vi c sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết phải bả  

đảm các yêu cầu sau đ y: 

a) Được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại kh ản 2 Điều 56, kh ản 2 Điều 57 và kh ản 

2 Điều 58 của Luật này ch  phép; 

b) Không làm ảnh hưởng đến vi c thực hi n chức năng, nhi m vụ d  Nhà nước gia ; 

c) Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bả  t àn và phát t iển vốn, tài sản Nhà nước 

giao; 

d) Sử dụng tài sản đúng mục đích được gia , được đầu tư x y dựng, mua s m; ph  hợp với chức 

năng, nhi m vụ của đơn vị; 

đ) Phát huy công suất và hi u quả sử dụng tài sản; 

e) Tính đủ khấu ha  tài sản cố định, thực hi n đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, l  phí và các nghĩa 

vụ tài chính khác với Nhà nước the  quy định của pháp luật; 

g) Nhà nước không cấp kinh phí bả  dư ng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng và  

mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết; đơn vị sự nghi p công lập sử dụng nguồn 

thu được từ vi c kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết để bả  dư ng, sửa chữa tài sản công 

the  quy định; 

h) Thực hi n the  cơ chế thị t ường và tu n thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Đơn vị sự nghi p công lập sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, cho thuê, liên 

d anh, liên kết có t ách nhi m: 

a) Lập đề án sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết để bá  

cá  cơ quan, người có thẩm quyền quyết định; 

b) Tổ chức thực hi n đề án đã được phê duy t; 

c) Cập nhật thông tin về vi c sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên 

d anh, liên kết và  Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công; 

d) Thực hi n đầy đủ các yêu cầu quy định tại kh ản 2 Điều này. 

4. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này có t ách nhi m: 



a) Thẩm định để t ình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại kh ản 2 Điều 56, kh ản 2 Điều 

57 và kh ản 2 Điều 58 của Luật này quyết định h  c có ý kiến về đề án sử dụng tài sản công vào 

mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết the  hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

b) Tiếp nhận, quản lý và công khai thông tin về vi c sử dụng tài sản công và  mục đích kinh 

d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết. 

5. Số tiền thu được từ h ạt động kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết phải được hạch t án 

 iêng và kế t án đầy đủ the  quy định của pháp luật về kế t án và được quản lý, sử dụng như 

sau: 

a) Chi t ả các chi phí có liên quan; 

b) T ả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có); 

c) Thực hi n nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; 

d) Phần còn lại được quản lý, sử dụng the  quy định của Chính phủ. 

Điều   . S  dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh do nh 

1. Đơn vị sự nghi p công lập được sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh trong các 

t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản được gia , được đầu tư x y dựng, mua s m để thực hi n nhi m vụ Nhà nước giao 

nhưng chưa sử dụng hết công suất; 

b) Tài sản được đầu tư x y dựng, mua s m the  dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duy t để phục vụ h ạt động kinh d anh mà không d  ng n sách nhà nước đầu tư. 

2. Thẩm quyền phê duy t đề án sử dụng tài sản và  mục đích kinh d anh được quy định như sau: 

a) Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương, Chủ tịch Ủy ban nh n d n cấp tỉnh quyết định phê 

duy t đề án đối với tài sản là cơ sở h ạt động sự nghi p; tài sản khác có giá t ị lớn the  quy định 

của Chính phủ; 

b) Hội đồng quản lý h  c người đứng đầu đơn vị sự nghi p công lập phê duy t đề án đối với tài 

sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a kh ản này. 

Điều  7. S  dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thu  

1. Đơn vị sự nghi p công lập được ch  thuê tài sản công t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản được gia , được đầu tư x y dựng, mua s m để thực hi n nhi m vụ Nhà nước giao 

nhưng chưa sử dụng hết công suất; 

b) Tài sản được đầu tư x y dựng, mua s m the  dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duy t để ch  thuê mà không d  ng n sách nhà nước đầu tư. 

2. Thẩm quyền phê duy t đề án ch  thuê tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập được quy 

định như sau: 

a) Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương, Chủ tịch Ủy ban nh n d n cấp tỉnh phê duy t đề 

án ch  thuê đối với tài sản là cơ sở h ạt động sự nghi p; tài sản khác có giá t ị lớn the  quy định 

của Chính phủ; 

b) Hội đồng quản lý h  c người đứng đầu đơn vị sự nghi p công lập phê duy t đề án ch  thuê 

đối với tài sản không thuộc quy định tại điểm a kh ản này. 



3. Phương thức và giá ch  thuê tài sản được quy định như sau: 

a) Đối với tài sản là cơ sở h ạt động sự nghi p và tài sản khác có giá t ị lớn the  quy định của 

Chính phủ thực hi n the  phương thức đấu giá; giá ch  thuê là giá t úng đấu giá; 

b) Đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a kh ản này thực hi n the  phương 

thức th ả thuận; giá ch  thuê tài sản d  người ch  thuê và người đi thuê tài sản th ả thuận the  

giá thuê t ên thị t ường của tài sản c ng l ại h  c tài sản có c ng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, 

xuất xứ. 

Điều  8. S  dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích li n do nh  li n 

kết 

1. Đơn vị sự nghi p công lập được sử dụng tài sản công để liên d anh, liên kết với tổ chức, cá 

nh n t  ng nước và ng ài nước t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản được gia , được đầu tư x y dựng, mua s m để thực hi n nhi m vụ Nhà nước giao 

nhưng chưa sử dụng hết công suất; 

b) Tài sản được đầu tư x y dựng, mua s m the  dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duy t để phục vụ h ạt động liên d anh, liên kết mà không d  ng n sách nhà nước đầu tư; 

c) Vi c sử dụng tài sản để liên d anh, liên kết đem lại hi u quả ca  hơn t  ng vi c cung cấp dịch 

vụ công the  chức năng, nhi m vụ được gia . 

2. Bộ t ưởng, Thủ t ưởng cơ quan t ung ương phê duy t đề án sử dụng tài sản tại đơn vị sự 

nghi p công lập thuộc phạm vi quản lý và  mục đích liên d anh, liên kết sau khi có ý kiến bằng 

văn bản của Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nh n d n cấp tỉnh phê duy t đề án sử dụng tài sản tại 

đơn vị sự nghi p công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương và  mục đích liên d anh, liên 

kết sau khi có ý kiến của Thường t ực Hội đồng nh n d n c ng cấp. 

3. T ường hợp tài sản được tính thành vốn góp khi liên d anh, liên kết the  quy định của pháp 

luật, vi c xác định giá t ị tài sản phải bả  đảm các nguyên t c sau đ y: 

a) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất đủ điều ki n góp vốn the  quy định của pháp luật về đất 

đai, giá t ị quyền sử dụng đất được xác định the  giá thị t ường tại thời điểm góp vốn liên d anh, 

liên kết; 

b) Đối với tài sản g n liền với đất đủ điều ki n góp vốn the  quy định của pháp luật về đất đai và 

pháp luật có liên quan, giá t ị tài sản được xác định ph  hợp với giá t ị thực tế còn lại the  kết 

quả đánh giá lại tại thời điểm góp vốn liên d anh, liên kết; 

c) Đối với tài sản là thương hi u của đơn vị sự nghi p công lập, vi c xác định giá t ị thương hi u 

để góp vốn liên d anh, liên kết được thực hi n the  tiêu chuẩn thẩm định giá Vi t Nam, pháp 

luật về sở hữu t í tu  và pháp luật có liên quan; 

d) Đối với tài sản không thuộc quy định tại các điểm a, b và c kh ản này, giá t ị tài sản được xác 

định ph  hợp với giá thị t ường tại thời điểm liên d anh, liên kết của tài sản c ng l ại h  c tài 

sản có c ng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ. 

Điều  9. Thống k   kế toán  kiểm k   đánh giá lại  báo cáo tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập 

1. Tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập phải được thống kê, kế t án kịp thời, đầy đủ the  

quy định của pháp luật về kế t án, pháp luật về thống kê và pháp luật có liên quan. 



2. Vi c đánh giá lại giá t ị tài sản công được thực hi n t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công the  quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

b) N ng cấp, mở  ộng tài sản the  dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

c) Gia , kiểm kê, điều chuyển tài sản mà tài sản đó chưa được hạch t án t ên sổ kế t án; 

d) Bán, thanh lý tài sản công; 

đ) Tài sản bị hư h ng nghiêm t ọng d  thiên tai, h ả h ạn h  c nguyên nh n khác; 

e) Sử dụng tài sản để liên d anh, liên kết, bả  đảm thực hi n nghĩa vụ d n sự; 

g) Xử lý tài sản công khi chuyển đổi mô hình h ạt động của đơn vị sự nghi p công lập; 

h) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

3. Vi c đánh giá lại giá t ị tài sản công được thực hi n the  quy định của Luật này, pháp luật về 

kế t án và pháp luật có liên quan. 

4. Đơn vị sự nghi p công lập được gia  quản lý, sử dụng tài sản công có t ách nhi m kiểm kê tài 

sản và  cuối kỳ kế t án năm và kiểm kê the  quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công của 

Thủ tướng Chính phủ, xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nh n để xử lý the  quy định của 

pháp luật; thực hi n bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều  0. Bảo dưỡng  s   chữ  tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Vi c bả  dư ng, sửa chữa tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập thực hi n the  quy định 

tại kh ản 1 và kh ản 3 Điều 39 của Luật này. 

2. Kinh phí bả  dư ng, sửa chữa tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập d  đơn vị tự bả  đảm 

bằng nguồn kinh phí được phép sử dụng; đối với tài sản công chỉ được sử dụng và  mục đích 

kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết thì thực hi n the  quy định tại điểm g kh ản 2 Điều 55 

của Luật này. 

Điều  1. Khấu h o và h o mòn tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Tài sản cố định tại đơn vị sự nghi p công lập được tính ha  mòn. Các tài sản cố định sau đ y 

tại đơn vị sự nghi p công lập phải t ích khấu ha : 

a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghi p công lập tự bả  đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

b) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghi p công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu ha  tài sản cố 

định và  giá dịch vụ the  quy định của pháp luật; 

c) Tài sản cố định của đơn vị sự nghi p công lập không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và 

điểm b kh ản này được sử dụng và  h ạt động kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết the  

quy định của pháp luật. 

2. Chi phí khấu ha  tài sản cố định phải được ph n bổ ch  từng h ạt động sự nghi p, h ạt động 

kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết để hạch t án chi phí của từng h ạt động tương ứng. 

3. Số tiền t ích khấu ha  tài sản cố định được bổ sung quỹ phát t iển h ạt động sự nghi p của 

đơn vị sự nghi p công lập. T ường hợp tài sản cố định được đầu tư, mua s m từ nguồn vốn vay, 

vốn huy động thì số tiền t ích khấu ha  tài sản cố định được d ng để t ả nợ; số còn lại bổ sung 

quỹ phát t iển h ạt động sự nghi p của đơn vị. 



Điều  2. X  l  tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Hình thức xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập ba  gồm: 

a) Hình thức xử lý quy định tại Điều 40 của Luật này; 

b) Xử lý tài sản công t  ng t ường hợp chuyển đổi mô hình h ạt động của đơn vị sự nghi p công 

lập. 

2. Vi c xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập the  hình thức quy định tại Điều 40 của 

Luật này được thực hi n the  quy định tại các điều 41, 42, 43, 44, 45, 46 và 47 của Luật này. 

Vi c xử lý tài sản công t  ng t ường hợp chuyển đổi mô hình h ạt động của đơn vị sự nghi p 

công lập được thực hi n the  quy định tại Điều 63 của Luật này. 

3. Số tiền thu được từ vi c xử lý tài sản công, sau khi t ừ đi chi phí có liên quan, t ả nợ vốn vay, 

vốn huy động (nếu có) và thực hi n nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại đơn vị sự 

nghi p công lập được sử dụng để bổ sung quỹ phát t iển h ạt động sự nghi p; t ường hợp đơn vị 

sự nghi p công lập d  Nhà nước bả  đảm t àn bộ chi thường xuyên thì nộp và  ng n sách nhà 

nước. 

Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau khi t ừ đi chi phí có liên quan, được 

xử lý như sau: 

a) Nộp ng n sách nhà nước the  quy định của pháp luật về ng n sách nhà nước. T ường hợp đơn 

vị sự nghi p công lập có dự án đầu tư x y dựng, mua s m, cải tạ , n ng cấp cơ sở h ạt động sự 

nghi p thì được ưu tiên bố t í t  ng kế h ạch đầu tư công và ưu tiên bố t í dự t án chi ng n sách 

nhà nước; 

b) Bổ sung quỹ phát t iển h ạt động sự nghi p t  ng t ường hợp quyền sử dụng đất có nguồn gốc 

nhận chuyển nhượng h  c thuê đất t ả tiền thuê đất một lần ch  cả thời gian thuê mà số tiền đã 

t ả không có nguồn gốc từ ng n sách nhà nước. 

Điều  3. X  l  tài sản công trong trư ng hợp chu ển đ i mô hình hoạt động c   đơn vị sự 

nghiệp công lập 

1. Khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi mô hình h ạt động của 

đơn vị sự nghi p công lập thành d anh nghi p, vi c xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghi p công 

lập được thực hi n như sau: 

a) Tổ chức kiểm kê, ph n l ại tài sản đang quản lý, sử dụng; 

b) Xử lý đối với tài sản thừa, thiếu, tài sản không có nhu cầu sử dụng, tài sản chờ thanh lý the  

chế độ quy định; 

c) Xác định giá t ị tài sản để tính và  giá t ị đơn vị sự nghi p công lập được chuyển đổi; 

d) Quyết định gia  tài sản công của đơn vị sự nghi p công lập ch  d anh nghi p sau khi chuyển 

đổi; 

đ) Bàn gia  tài sản ch  d anh nghi p được chuyển đổi từ đơn vị sự nghi p công lập; 

e) Sau khi nhận bàn gia , d anh nghi p được chuyển đổi từ đơn vị sự nghi p công lập phải h àn 

thành hồ sơ về tài sản, đất đai và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thực hi n chuyển quyền 

quản lý, sử dụng tài sản từ đơn vị sự nghi p công lập sang d anh nghi p; thực hi n thủ tục hành 

chính và nghĩa vụ tài chính the  quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. 



2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục  . CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ L C LƯ NG V  

TRANG NHÂN DÂN 

Điều  4. Tài sản công tại đơn vị lực lượng v  tr ng nhân dân 

Tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n là tài sản Nhà nước gia  ch  Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhi m vụ quốc phòng, an ninh và nhi m vụ khác 

d  Nhà nước gia , ba  gồm: 

1. Tài sản đ c bi t: 

a) Vũ khí, khí tài, vật li u nổ, công cụ hỗ t ợ đ c bi t; phương ti n đ c chủng, phương ti n kỹ 

thuật nghi p vụ; 

b) Đất và công t ình g n liền với đất, ba  gồm: công t ình chiến đấu, công t ình phòng thủ chiến 

lược; công t ình nghi p vụ an ninh; công t ình nghiên cứu, chế tạ , sản xuất, sửa chữa, thử 

nghi m vũ khí, khí tài quan t ọng và công cụ hỗ t ợ đ c bi t. 

2. Tài sản chuyên d ng: 

a) Đất, nhà và tài sản khác g n liền với đất thuộc d anh t ại, t ụ sở đóng qu n, kh  tàng, học 

vi n, t ường đà  tạ  nghi p vụ quốc phòng, an ninh, t ường b n, tha  t ường, bãi tập, cơ sở giam 

giữ của lực lượng vũ t ang nh n d n; 

b) Phương ti n vận tải chuyên d ng quốc phòng, an ninh; 

c) Công cụ hỗ t ợ khác ng ài công cụ hỗ t ợ đ c bi t; tài sản khác có cấu tạ  đ c bi t phục vụ 

công tác, chiến đấu của lực lượng vũ t ang nh n d n. 

3. Tài sản phục vụ công tác quản lý là tài sản sử dụng t  ng công tác, huấn luy n, nghi p vụ, học 

tập của đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n: 

a) Đất, nhà và tài sản khác g n liền với đất thuộc nhà t ường, t ừ học vi n, t ường đà  tạ  nghi p 

vụ quốc phòng, an ninh; cơ sở khám b nh, chữa b nh, nhà an dư ng, nhà điều dư ng; nhà khách, 

nhà công vụ; nhà thi đấu, nhà tập luy n thể dục, thể tha  và cơ sở khác không thuộc khuôn viên 

d anh t ại, t ụ sở đóng qu n của lực lượng vũ t ang nh n d n; 

b) Xe ô tô chỉ huy, xe ô tô phục vụ công tác chung, các l ại phương ti n vận tải khác; 

c) Máy móc, thiết bị; 

d) Tài sản khác. 

Điều   . Quản l   s  dụng tài sản đ c biệt  tài sản chu  n d ng tại đơn vị lực lượng v  

trang nhân dân 

1. Bộ t ưởng Bộ Quốc phòng, Bộ t ưởng Bộ Công an có t ách nhi m: 

a) X y dựng, t ình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể tài sản đ c bi t, tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng tài sản đ c bi t; 

b) Ban hành danh mục cụ thể tài sản chuyên d ng tại đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n; 

c) Ban hành quy chế x y dựng công t ình chiến đấu, công t ình phòng thủ chiến lược, công trình 

nghi p vụ an ninh, công t ình nghiên cứu, chế tạ , sản xuất, sửa chữa, thử nghi m vũ khí, khí tài 

quan t ọng và công cụ hỗ t ợ đ c bi t; 



d) Quy định h  thống sổ và mẫu biểu the  dõi tài sản đ c bi t; 

đ) T ình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương thức mua s m, hình thức bán tài sản đ c bi t. 

2. Vi c hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng được thực hi n 

the  quy định sau đ y: 

a) Vi c hình thành, sử dụng tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng phải ph  hợp với biên chế tài 

sản, bả  đảm an t àn, bí mật; 

b) Vi c đầu tư x y dựng công t ình chiến đấu, công t ình nghi p vụ, an ninh phải bả  đảm bí mật 

nhà nước; thực hi n giám sát an ninh the  quy định; 

c) Hồ sơ và bá  cá  về tài sản đ c bi t được quản lý, lưu t ữ the  quy định của pháp luật về bả  

v  bí mật nhà nước; 

d) Không được sử dụng tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, 

liên d anh, liên kết và hình thức kinh d anh khác; 

đ) Vi c xử lý tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng chỉ được thực hi n sau khi tài sản đó được l ại 

 a kh i biên chế tài sản; phế li u thu hồi từ vi c thanh lý tài sản là vũ khí, vật li u nổ, công cụ hỗ 

t ợ đ c bi t được thực hi n the  quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật li u nổ và 

công cụ hỗ t ợ; 

e) Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản đ c bi t, t ừ t ường hợp điều chuyển giữa 

các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 

g) T ước khi sử dụng tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng, Bộ t ưởng Bộ Quốc phòng, Bộ t ưởng 

Bộ Công an quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định đưa tài sản công và  biên chế tài 

sản; khi không còn sử dụng tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng, Bộ t ưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

t ưởng Bộ Công an quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định thực hi n l ại kh i biên chế 

tài sản. 

3. Các nội dung về hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản đ c bi t, tài sản chuyên d ng tại 

đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n không được quy định tại kh ản 2 Điều này được áp dụng quy 

định có liên quan tại Mục 3 Chương này; đối với đơn vị sự nghi p công lập thuộc lực lượng vũ 

t ang nh n d n thì được áp dụng quy định có liên quan tại Mục 4 Chương này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều   . Quản l   s  dụng tài sản phục vụ công tác  uản l  tại đơn vị lực lượng v  tr ng 

nhân dân 

1. Vi c hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị lực lượng 

vũ t ang nh n d n được thực hi n the  quy định tại Mục 3 Chương này; vi c hình thành, quản lý, 

sử dụng, xử lý tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị sự nghi p công lập thuộc lực lượng vũ 

t ang nh n d n được thực hi n the  quy định tại Mục 4 Chương này. 

2. T ước khi sử dụng tài sản phục vụ công tác quản lý, Bộ t ưởng Bộ Quốc phòng, Bộ t ưởng Bộ 

Công an quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định đưa và  biên chế tài sản; khi không 

còn sử dụng tài sản phục vụ công tác quản lý, Bộ t ưởng Bộ Quốc phòng, Bộ t ưởng Bộ Công an 

quyết định h  c ph n cấp thẩm quyền quyết định l ại kh i biên chế tài sản. 

Mục  . CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC T  CH C 

Điều  7. Quản l   s  dụng tài sản tại cơ  u n Đảng Cộng sản Việt N m 



1. Tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Vi t Nam ba  gồm: 

a) Tài sản được Nhà nước gia  bằng hi n vật và tài sản được đầu tư x y dựng, mua s m từ ng n 

sách nhà nước; 

b) Tài sản đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển gia  quyền sở hữu; tài 

sản được hình thành từ đảng phí và nguồn thu khác của Đảng. 

2. Vi c quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Vi t Nam thực hi n the  nguyên t c 

quản lý, sử dụng tài sản công quy định tại Luật này và Điều l  Đảng Cộng sản Vi t Nam. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều  8. Quản l   s  dụng tài sản công tại t  chức chính trị - xã hội 

1. Nhà nước gia  tài sản bằng hi n vật, gia  ng n sách nhà nước để tổ chức chính t ị - xã hội đầu 

tư x y dựng, mua s m, thuê tài sản, kh án kinh phí sử dụng tài sản ph  hợp với chức năng, 

nhi m vụ, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Vi c hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công quy định tại kh ản 1 Điều này thực hi n 

the  quy định tại Mục 3 Chương này; đối với tài sản công tại đơn vị sự nghi p công lập thuộc tổ 

chức chính t ị - xã hội thực hi n the  quy định tại Mục 4 Chương này. 

Điều  9. Quản l   s  dụng tài sản công tại t  chức chính trị xã hội - nghề nghiệp 

1. Tài sản là t ụ sở làm vi c, cơ sở h ạt động sự nghi p tại tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p 

được Nhà nước gia  h  c được hình thành từ ng n sách nhà nước là tài sản công. 

Tài sản khác mà Nhà nước gia  ch  tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p sử dụng thuộc sở hữu 

của tổ chức; vi c quản lý, sử dụng và xử lý tài sản này được thực hi n the  quy định của pháp 

luật về d n sự, pháp luật có liên quan và Điều l  của tổ chức. 

2. Tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p có t ách nhi m quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công 

the  quy định tại Mục 3 Chương này; bả  v  tài sản công the  quy định của pháp luật và thực 

hi n vi c bả  dư ng, sửa chữa tài sản công bằng kinh phí của tổ chức. 

Tổ chức chính t ị xã hội - nghề nghi p sử dụng tài sản công được gia  và  mục đích kinh d anh, 

ch  thuê, liên d anh, liên kết phải tu n thủ các quy định sau đ y: 

a) Lập đề án sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết để bá  

cá  cơ quan, người có thẩm quyền quyết định; 

b) Được cơ quan, người có thẩm quyền the  ph n cấp của Chính phủ phê duy t đề án; 

c) Sử dụng tài sản đúng mục đích đầu tư x y dựng, mua s m; không làm ảnh hưởng đến vi c 

thực hi n chức năng, nhi m vụ the  Điều l  của tổ chức; 

d) Không làm mất quyền sở hữu tài sản công; bả  t àn và phát t iển vốn, tài sản Nhà nước gia ; 

đ) Phát huy công suất và hi u quả sử dụng tài sản; 

e) Tính đủ và nộp t àn bộ số tiền khấu ha  tài sản cố định và  ng n sách nhà nước, thực hi n đầy 

đủ nghĩa vụ về thuế, phí, l  phí và nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước the  quy định của pháp 

luật; 

g) Thực hi n the  cơ chế thị t ường và tu n thủ quy định của pháp luật có liên quan. 



3. Vi c sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết thực hi n 

the  quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghi p công lập quy định tại Mục 4 Chương này. 

Số tiền thu được từ vi c sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, 

liên kết phải được hạch t án  iêng và kế t án đầy đủ the  quy định của pháp luật về kế t án và 

được quản lý, sử dụng như sau: 

a) Chi t ả các chi phí có liên quan; 

b) T ả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có); 

c) Thực hi n nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; 

d) Phần còn lại được quản lý, sử dụng the  quy định của Chính phủ. 

Điều 70. Quản l   s  dụng tài sản công tại t  chức xã hội  t  chức xã hội - nghề nghiệp  t  

chức khác được thành lập th o  u  định c   pháp luật về hội 

1. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghi p, tổ chức khác được thành lập the  quy định của 

pháp luật về hội tự bả  đảm tài sản để phục vụ h ạt động. 

2. Tài sản là t ụ sở làm vi c, cơ sở h ạt động sự nghi p tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghi p, tổ chức khác được thành lập the  quy định của pháp luật về hội đã được Nhà nước gia  

h  c đã được hình thành từ ng n sách nhà nước là tài sản công. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghi p, tổ chức khác được thành lập the  quy định của pháp luật về hội có t ách nhi m 

quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công the  quy định tại Mục 3 Chương này; bả  v  tài sản được 

gia  the  quy định của pháp luật và thực hi n vi c bả  dư ng, sửa chữa tài sản bằng kinh phí của 

tổ chức. 

Vi c sử dụng tài sản công được gia  và  mục đích kinh d anh, ch  thuê, liên d anh, liên kết và 

quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hi n the  quy định tại kh ản 2 và kh ản 3 Điều 69 của 

Luật này. 

3. Vi c quản lý, sử dụng đối với tài sản không thuộc t ường hợp quy định tại kh ản 2 Điều này 

được thực hi n the  quy định của pháp luật về d n sự, pháp luật có liên quan và Điều l  của tổ 

chức. 

Mục 7. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN D  TRỮ NHÀ 

NƯỚC 

Điều 71. Tài sản công tại cơ  u n dự trữ nhà nư c 

1. Tài sản công phục vụ h ạt động của cơ quan dự t ữ nhà nước ba  gồm: 

a) Tài sản công phục vụ công tác quản lý của cơ quan dự t ữ nhà nước; 

b) H  thống kh  dự t ữ quốc gia. 

2. Hàng hóa, vật tư thuộc Danh mục hàng dự t ữ quốc gia. 

Điều 72. Quản l   s  dụng tài sản công phục vụ hoạt động c   cơ  u n dự trữ nhà nư c 

1. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ công tác quản lý của cơ quan dự t ữ nhà nước 

được thực hi n the  quy định tại Mục 3 Chương này. 

2. Vi c quản lý, sử dụng h  thống kh  dự t ữ quốc gia được thực hi n the  quy định tại Mục 3 

Chương này, pháp luật về dự t ữ quốc gia và quy định sau đ y: 



a) Cơ quan dự t ữ nhà nước sử dụng kh  để bả  quản tài sản công đã có quyết định thu hồi h  c 

đã có quyết định xác lập quyền sở hữu t àn d n t  ng thời gian chờ xử lý the  nhi m vụ d  cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền gia ; 

b) Cơ quan dự t ữ nhà nước được khai thác kh  khi chưa sử dụng hết công suất. Vi c khai thác 

kh  phải bả  đảm ph  hợp với công năng, không làm ảnh hưởng tới bí mật, an t àn dự t ữ quốc 

gia, vi c thực hi n chức năng, nhi m vụ được gia  và phải được cơ quan, người có thẩm quyền 

ch  phép. 

Số tiền thu được từ vi c khai thác, sau khi t ừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được nộp 

t àn bộ và  ng n sách nhà nước. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 73. Quản l   s  dụng hàng hó   vật tư thuộc D nh mục hàng dự trữ  uốc gi  

Vi c quản lý, sử dụng hàng hóa, vật tư thuộc Danh mục hàng dự t ữ quốc gia được thực hi n 

the  quy định của pháp luật về dự t ữ quốc gia. 

Chương IV 

CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN K T CẤU HẠ TẦNG 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN K T CẤU HẠ TẦNG 

Điều 74. Quản l   s  dụng tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Vi c quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng d  Nhà nước đầu tư, quản lý được thực hi n the  

quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Vi c quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đã tính thành phần vốn nhà nước tại d anh 

nghi p được thực hi n the  quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và  

sản xuất, kinh d anh tại d anh nghi p và pháp luật có liên quan. 

Điều 7 . Đối tượng được gi o  uản l  tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Cơ quan nhà nước. 

2. Đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n. 

3. Đơn vị sự nghi p công lập. 

4. Doanh nghi p. 

5. Đối tượng khác the  quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 7 . Qu ền và nghĩ  vụ c   đối tượng được gi o  uản l  tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có các quyền sau đ y: 

a) Quyết định bi n pháp bả  v , khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được gia  quản lý the  quy 

định tại Luật này và pháp luật có liên quan; 

b) Được Nhà nước bả  v  quyền, lợi ích hợp pháp; 

c) Khiếu nại, khởi ki n the  quy định của pháp luật; 

d) Quyền khác the  quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có các nghĩa vụ sau đ y: 



a) Lập, quản lý hồ sơ; hạch t án tài sản kết cấu hạ tầng the  quy định của Luật này và pháp luật 

về kế t án; 

b) Thực hi n chế độ bá  cá  và công khai về tài sản kết cấu hạ tầng the  quy định của Luật này; 

c) Thực hi n bi n pháp duy t ì, phát t iển, bả  v  tài sản kết cấu hạ tầng the  chế độ quy định; 

d) Thực hi n nghĩa vụ tài chính t  ng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng the  quy định của pháp 

luật; 

đ) Bàn gia  lại tài sản kết cấu hạ tầng khi Nhà nước có quyết định thu hồi; 

e) Nghĩa vụ khác the  quy định của pháp luật. 

3. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ t ang nh n d n, đơn vị sự nghi p công 

lập, d anh nghi p, đối tượng khác quy định tại Điều 75 của Luật này có quyền và nghĩa vụ sau 

đ y: 

a) Tổ chức thực hi n quản lý, sử dụng, khai thác tài sản được Nhà nước gia  quản lý; 

b) Giám sát, kiểm t a vi c quản lý, sử dụng tài sản được gia  quản lý; 

c) Xử lý the  thẩm quyền h  c t ình cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; 

d) Chấp hành quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bả  đảm sử 

dụng tài sản đúng mục đích, chế độ, tiết ki m, hi u quả; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cá  the  thẩm quyền và chịu t ách nhi m giải t ình the  quy định của 

pháp luật; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác the  quy định của pháp luật. 

Điều 77. Tài sản kết cấu hạ t ng gi o cho đối tượng  uản l  

1. Tài sản kết cấu hạ tầng hi n có chưa gia  ch  đối tượng quản lý. 

2. Tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư x y dựng mới. 

3. Tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi the  quy định tại Điều 88 của Luật này. 

4. Tài sản kết cấu hạ tầng được xác lập quyền sở hữu t àn d n the  quy định tại Mục 2 Chương 

VI của Luật này. 

5. Tài sản kết cấu hạ tầng khác the  quy định của pháp luật. 

Mục 2. H  SƠ  THỐNG KÊ  K  T ÁN  KI M KÊ  ĐÁNH GIÁ LẠI  BÁ  CÁ   BẢ  

TR  TÀI SẢN K T CẤU HẠ TẦNG 

Điều 78. Hồ sơ  thống k   kế toán  kiểm k   đánh giá lại  báo cáo tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng ba  gồm: 

a) Hồ sơ liên quan đến vi c hình thành, biến động tài sản kết cấu hạ tầng; 

b) Bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng và bá  cá  khác về tài sản kết cấu hạ tầng; 

c) Dữ li u về tài sản kết cấu hạ tầng t  ng Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công. 

2. Vi c thống kê, kế t án, kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy định của pháp 

luật về kế t án, pháp luật về thống kê và pháp luật có liên quan. Đối tượng được gia  quản lý tài 



sản kết cấu hạ tầng thực hi n bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản the  quy định của Luật 

này. 

3. Tài sản kết cấu hạ tầng là tài sản cố định được tính ha  mòn the  quy định của pháp luật. 

4. Vi c đánh giá lại giá t ị tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản the  quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; 

b) N ng cấp, mở  ộng tài sản the  dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

c) Gia , kiểm kê, điều chuyển mà tài sản chưa được hạch t án t ên sổ kế t án; 

d) Bán, thanh lý tài sản; 

đ) Tài sản bị hư h ng nghiêm t ọng d  thiên tai, h ả h ạn h  c nguyên nh n khác; 

e) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

5. Vi c đánh giá lại giá t ị tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy định của Luật này, 

pháp luật về kế t án và pháp luật có liên quan. 

Điều 79. Bảo trì tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Tài sản kết cấu hạ tầng phải được bả  t ì the  tiêu chuẩn, định mức và quy t ình kỹ thuật bả  

t ì nhằm duy t ì tình t ạng kỹ thuật của tài sản kết cấu hạ tầng, bả  đảm h ạt động bình thường 

và an t àn khi sử dụng. 

2. Các hình thức bả  t ì tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy định của pháp luật có 

liên quan. 

3. Định kỳ hằng năm, đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có t ách nhi m công bố 

công khai danh mục và kế h ạch bả  t ì tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. 

4. Tổ chức, cá nh n có nhu cầu và năng lực được đăng ký tham gia thực hi n vi c bả  t ì tài sản 

kết cấu hạ tầng. Vi c lựa chọn tổ chức, cá nh n để bả  t ì tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n 

the  quy định của pháp luật về đấu thầu, t ừ t ường hợp Nhà nước đ t hàng, gia  kế h ạch h  c 

gia  vi c bả  t ì ch  nhà thầu thi công the  quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức, cá nh n nhận chuyển nhượng quyền thu phí, thuê quyền khai thác, nhận chuyển 

nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng có t ách nhi m bả  t ì tài sản kết cấu hạ tầng the  quy 

định của pháp luật và the  hợp đồng ký kết. 

6. Nguồn kinh phí bả  t ì tài sản kết cấu hạ tầng ba  gồm kinh phí từ ng n sách nhà nước the  

quy định của pháp luật về ng n sách nhà nước, nguồn kinh phí khác the  quy định của pháp luật. 

Mục 3. KHAI THÁC TÀI SẢN K T CẤU HẠ TẦNG 

Điều 80. Phương thức kh i thác tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Vi c khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  các phương thức sau đ y: 

a) Đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng t ực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng; 

b) Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; 

c) Ch  thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; 



d) Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; 

đ) Phương thức khác the  quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ và  yêu cầu phát t iển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý, khả năng khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng và phương thức quy định tại kh ản 1 Điều này, đối tượng được gia  quản lý tài sản 

kết cấu hạ tầng chủ động lập h  c the  yêu cầu của cơ quan quản lý cấp t ên lập đề án khai thác 

tài sản t ình cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t. 

3. Căn cứ đề án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t, đối tượng được gia  quản lý tài 

sản kết cấu hạ tầng tổ chức thực hi n the  quy định tại các điều 81, 82, 83 và 84 của Luật này. 

4. Vi c khai thác tài sản kết cấu hạ tầng the  phương thức quy định tại các điểm b, c, d và đ 

kh ản 1 Điều này phải được lập thành hợp đồng. T ường hợp căn cứ xác định giá t ị hợp đồng có 

biến động lớn the  quy định của Chính phủ thì các bên ký kết hợp đồng thực hi n điều chỉnh hợp 

đồng. 

Sau khi hết thời hạn khai thác the  hợp đồng, tổ chức, cá nh n nhận chuyển nhượng quyền thu 

phí, thuê quyền khai thác, nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng có t ách nhi m bàn gia  lại tài sản ch  đối tượng được gia  quản lý, bả  đảm điều ki n kỹ 

thuật vận hành tài sản bình thường ph  hợp với yêu cầu của hợp đồng ký kết. 

Điều 81. Đối tượng được gi o  uản l  tài sản kết cấu hạ t ng trực tiếp t  chức kh i thác tài 

sản 

1. Đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng được t ực tiếp tổ chức khai thác tài sản 

t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản kết cấu hạ tầng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia d  Thủ tướng Chính 

phủ quyết định the  đề nghị của cơ quan chủ quản quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và cơ quan có 

liên quan; 

b)  p dụng phương thức t ực tiếp tổ chức khai thác tài sản hi u quả hơn h  c không có tổ chức, 

cá nh n đăng ký thực hi n phương thức quy định tại các điểm b, c, d và đ kh ản 1 Điều 80 của 

Luật này. 

2. Đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có t ách nhi m cung cấp dịch vụ liên quan 

đến tài sản kết cấu hạ tầng, các dịch vụ hỗ t ợ kèm the  và tổ chức quản lý vận hành tài sản kết 

cấu hạ tầng. 

3. Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng ba  gồm: phí, l  phí the  quy định của pháp luật 

về phí và l  phí; tiền thu từ giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và kh ản thu khác liên 

quan đến vi c cung cấp dịch vụ the  quy định của pháp luật. 

Điều 82. Chu ển nhượng  u ền thu phí s  dụng tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là vi c Nhà nước chuyển giao 

quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng ch  tổ chức, cá nh n thực hi n t  ng một thời hạn 

nhất định the  hợp đồng để nhận một kh ản tiền tương ứng. 

Tổ chức, cá nh n nhận chuyển nhượng có quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và kh ản 

thu khác liên quan đến vi c cung cấp dịch vụ the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được áp dụng đối với tài 

sản kết cấu hạ tầng được thu phí the  quy định của pháp luật về phí và l  phí và không thuộc tài 



sản kết cấu hạ tầng hi n có đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duy t dự án đầu tư 

n ng cấp, mở  ộng quy định tại kh ản 2 Điều 84 của Luật này. 

3. Vi c chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy 

định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

4. Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng được xác định cụ thể 

ch  từng hợp đồng. 

Điều 83. Cho thu   u ền kh i thác tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Ch  thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là vi c Nhà nước chuyển gia  có thời hạn 

quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng ch  tổ chức, cá nh n the  hợp đồng để nhận một kh ản 

tiền tương ứng. 

Tổ chức, cá nh n thuê quyền khai thác được thu tiền the  giá dịch vụ sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng và kh ản thu khác liên quan đến vi c cung cấp dịch vụ the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c ch  thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được áp dụng đối với tài sản hi n có và 

không thuộc tài sản được quy định tại kh ản 2 Điều 82 và kh ản 2 Điều 84 của Luật này. 

3. Vi c ch  thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy định của pháp 

luật về đấu giá tài sản. 

4. Thời hạn ch  thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được xác định cụ thể ch  từng hợp 

đồng. 

Điều 84. Chu ển nhượng có th i hạn  u ền kh i thác tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là vi c Nhà nước chuyển 

gia  t  ng một thời gian nhất định quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng g n với vi c đầu tư 

n ng cấp, mở  ộng tài sản the  hợp đồng để nhận một kh ản tiền tương ứng. 

Tổ chức, cá nh n nhận chuyển nhượng có t ách nhi m đầu tư n ng cấp, mở  ộng tài sản the  dự 

án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; được thu phí, giá dịch vụ sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng và kh ản thu khác liên quan đến vi c cung cấp dịch vụ the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng áp dụng đối với tài 

sản kết cấu hạ tầng hi n có đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duy t dự án đầu tư 

n ng cấp, mở  ộng. 

3. Vi c chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  

quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

4. Thời hạn chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng được xác định cụ thể ch  

từng hợp đồng. 

Điều 8 . Quản l   s  dụng số tiền thu được từ kh i thác tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là phí, l  phí được quản lý, sử dụng the  

quy định của pháp luật về phí và l  phí. 

2. Số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng không thuộc quy định tại kh ản 1 Điều 

này được quản lý, sử dụng như sau: 

a) T ường hợp đối tượng được gia  quản lý tài sản là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 

t ang nh n d n, số tiền thu được từ vi c khai thác tài sản được nộp và  tài kh ản tạm giữ tại Kh  



bạc Nhà nước, sau khi t ừ đi các chi phí có liên quan đến vi c khai thác tài sản, phần còn lại 

được nộp t àn bộ và  ng n sách nhà nước; 

b) T ường hợp đối tượng được gia  quản lý tài sản là đơn vị sự nghi p công lập, số tiền thu được 

từ vi c khai thác tài sản the  phương thức quy định tại Điều 81 của Luật này được quản lý, sử 

dụng the  quy định tại kh ản 5 Điều 55 của Luật này; số tiền thu được từ vi c khai thác tài sản 

the  phương thức quy định tại các điều 82, 83 và 84 của Luật này được quản lý, sử dụng the  

quy định tại điểm a kh ản này; 

c) T ường hợp đối tượng được gia  quản lý tài sản là d anh nghi p, số tiền thu được từ vi c khai 

thác tài sản được quản lý, sử dụng the  quy định tại điểm d kh ản 1 Điều 99 của Luật này. 

3. Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, sau khi nộp và  ng n sách nhà nước được ưu 

tiên bố t í vốn t  ng kế h ạch đầu tư công và ưu tiên bố t í dự t án chi ng n sách nhà nước để 

đầu tư x y dựng kết cấu hạ tầng. 

Điều 8 . S  dụng đất g n v i kết cấu hạ t ng 

1. Hình thức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với 

đất g n với kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

chuyển đổi công năng sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng g n liền với đất the  quy định của pháp 

luật phải có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chủ quản 

quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, cơ quan tài chính c ng cấp và cơ quan khác có liên quan the  quy 

định của pháp luật. 

Mục 4. X  LÝ TÀI SẢN K T CẤU HẠ TẦNG 

Điều 87. Hình thức x  l  tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Thu hồi. 

2. Điều chuyển. 

3. Bán. 

4. Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y 

dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia . 

5. Thanh lý. 

6. Xử lý t  ng t ường hợp bị mất, bị hủy h ại. 

7. Hình thức khác the  quy định của pháp luật. 

Điều 88. Thu hồi tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Khi có sự thay đổi về quy h ạch, ph n cấp quản lý; 

b) Tài sản được gia  không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích; ch  mượn tài sản; 

c) Bán, ch  thuê, t ng ch , thế chấp, góp vốn, liên d anh, liên kết không đúng quy định; 

d) Tài sản đã được gia  nhưng không còn nhu cầu sử dụng h  c vi c khai thác không hi u quả; 

đ) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 



2. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này có t ách nhi m: 

a) Tổ chức tiếp nhận tài sản thu hồi the  quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; thực hi n 

h  c ủy quyền ch  đối tượng có tài sản thu hồi thực hi n vi c bả  quản, bả  v , bả  dư ng, sửa 

chữa tài sản t  ng thời gian chờ xử lý; 

b) Lập phương án xử lý, khai thác tài sản thu hồi t ình cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

tổ chức thực hi n xử lý, khai thác tài sản the  phương án được cơ quan, người có thẩm quyền 

phê duy t. 

3. Tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi được xử lý the  các hình thức sau đ y: 

a) Gia  đối tượng quản lý quy định tại Điều 75 của Luật này; 

b) Điều chuyển the  quy định tại Điều 89 của Luật này; 

c) Bán the  quy định tại Điều 90 của Luật này. 

4. T ường hợp tài sản kết cấu hạ tầng bị thu hồi đang gia  ch  tổ chức, cá nh n khai thác the  

hình thức quy định tại các điểm b, c, d và đ kh ản 1 Điều 80 của Luật này thì vi c giải quyết 

quyền, nghĩa vụ của các bên có liên quan thực hi n the  quy định của hợp đồng đã ký kết và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

Điều 89. Điều chu ển tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Vi c điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n giữa các đối tượng được gia  quản lý 

tài sản kết cấu hạ tầng t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, ph n cấp quản lý; 

b) Tài sản đã được gia  nhưng không còn nhu cầu sử dụng h  c vi c khai thác không hi u quả; 

c) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng có tài sản điều chuyển chủ t ì, phối hợp với đối tượng được tiếp nhận tài sản thực 

hi n vi c bàn gia , tiếp nhận tài sản. Đối tượng được tiếp nhận tài sản có t ách nhi m thanh t án 

các chi phí hợp lý có liên quan đến vi c bàn gia , tiếp nhận tài sản the  quy định. Không thực 

hi n thanh t án giá t ị tài sản t  ng t ường hợp điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng. 

Điều 90. Bán tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Tài sản kết cấu hạ tầng được bán t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản bị thu hồi the  quy định tại Điều 88 của Luật này; 

b) Chuyển mục đích sử dụng đất g n với chuyển đổi công năng sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 

the  quy h ạch được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

c) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c bán tài sản kết cấu hạ tầng được thực hi n the  quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

3. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này h  c đối tượng có tài sản bán có t ách nhi m tổ chức bán tài sản the  quy 

định của pháp luật. 



Điều 91. S  dụng tài sản kết cấu hạ t ng để th nh toán cho nhà đ u tư khi thực hiện dự án 

đ u tư xâ  dựng công trình th o hình thức hợp đồng xâ  dựng - chu ển gi o 

Vi c sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y 

dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  được thực hi n the  quy định 

tại Điều 44 của Luật này. 

Điều 92. Th nh l  tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Tài sản kết cấu hạ tầng được thanh lý t  ng các t ường hợp sau đ y: 

a) Tài sản kết cấu hạ tầng bị hư h ng mà không thể sửa chữa được h  c vi c sửa chữa không có 

hi u quả; 

b) Phá d  tài sản kết cấu hạ tầng cũ để đầu tư x y dựng tài sản kết cấu hạ tầng mới the  dự án 

được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t; 

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy h ạch làm ch  một phần h  c t àn bộ tài sản 

kết cấu hạ tầng không sử dụng được the  công năng của tài sản; 

d) T ường hợp khác the  quy định của pháp luật. 

2. Tài sản kết cấu hạ tầng được thanh lý the  hình thức phá d , hủy b . Vật li u, vật tư thu hồi từ 

phá d , hủy b  tài sản được xử lý như sau: 

a) Gia  đối tượng có tài sản thanh lý để tiếp tục quản lý, sử dụng; 

b) Điều chuyển; 

c) Bán. 

3. Căn cứ quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, đối tượng có tài sản thanh lý có t ách 

nhi m: 

a) Tổ chức phá d , hủy b  tài sản the  quy định của pháp luật; 

b) Lập phương án, bá  cá  cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý vật li u, vật tư thu 

hồi the  hình thức quy định tại kh ản 2 Điều này; 

c) Tổ chức bàn gia , bán vật li u, vật tư thu hồi the  quy định tại Điều 89 và Điều 90 của Luật 

này. 

Điều 93. X  l  tài sản kết cấu hạ t ng trong trư ng hợp bị mất  bị h   hoại 

1. T ường hợp tài sản kết cấu hạ tầng bị mất, bị hủy h ại d  thiên tai, h a h ạn h  c nguyên 

nh n khác, đối tượng được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có t ách nhi m: 

a) Bá  cá  cơ quan, người có thẩm quyền về vi c tài sản bị mất, bị hủy h ại và t ách nhi m của 

tổ chức, cá nh n có liên quan; 

b) Thực hi n ghi giảm tài sản và xử lý t ách nhi m của tổ chức, cá nh n có liên quan the  quyết 

định của cơ quan, người có thẩm quyền. 

2. T ường hợp tài sản kết cấu hạ tầng bị mất, bị hủy h ại được d anh nghi p bả  hiểm h  c tổ 

chức, cá nh n có liên quan bồi thường thi t hại thì vi c sử dụng số tiền bồi thường để đầu tư x y 

dựng kết cấu hạ tầng thay thế được thực hi n the  quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan. 



Điều 94. Quản l   s  dụng số tiền thu được từ x  l  tài sản kết cấu hạ t ng 

1. Số tiền thu được từ vi c xử lý tài sản kết cấu hạ tầng được nộp và  tài kh ản tạm giữ tại Kh  

bạc Nhà nước, sau khi t ừ đi chi phí có liên quan đến vi c xử lý tài sản, phần còn lại được nộp 

t àn bộ và  ng n sách nhà nước. 

2. Chi phí có liên quan đến vi c xử lý tài sản kết cấu hạ tầng phải được lập dự t án và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duy t. Chi phí có liên quan đến vi c xử lý tài sản ba  gồm: 

a) Chi phí kiểm kê, đ  vẽ; 

b) Chi phí di dời, phá d , hủy b ; 

c) Chi phí định giá và thẩm định giá; 

d) Chi phí tổ chức bán; 

đ) Chi phí hợp lý khác có liên quan. 

Mục  . QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN K T CẤU HẠ TẦNG ĐƯ C ĐẦU TƯ THE  

H NH TH C ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

Điều 9 . Đ u tư xâ  dựng   uản l   kh i thác tài sản kết cấu hạ t ng th o hình thức đối tác 

công tư 

1. Vi c đầu tư x y dựng tài sản kết cấu hạ tầng the  hình thức đối tác công tư được thực hi n 

the  quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về x y dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật 

có liên quan. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nh n tham gia đầu tư x y dựng, khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng. 

2. T ường hợp sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hi n có để tham gia dự án thì phải được cơ quan, 

người có thẩm quyền quyết định the  quy định của pháp luật. 

3. Đối tượng đang được gia  quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có t ách nhi m the  dõi, bá  cá  

phần tài sản kết cấu hạ tầng được sử dụng để tham gia dự án t  ng quá t ình gia  ch  nhà đầu tư 

thực hi n dự án. 

4. Nhà đầu tư được quản lý, sử dụng, khai thác phần tài sản thuộc về nhà đầu tư t  ng thời hạn 

the  th a thuận t  ng hợp đồng để thu hồi vốn. Nhà đầu tư có t ách nhi m bả  t ì tài sản t  ng 

thời hạn hợp đồng dự án để duy t ì h ạt động bình thường của tài sản kết cấu hạ tầng. T ường 

hợp căn cứ xác định giá t ị hợp đồng có biến động lớn the  quy định của Chính phủ thì các bên 

ký kết hợp đồng thực hi n điều chỉnh hợp đồng. 

5. Tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư the  hình thức đối tác công tư phải được kiểm t án ngay 

khi kết thúc đầu tư đưa và  khai thác và định kỳ kiểm t a t  ng quá t ình đầu tư, khai thác. 

Điều 9 . Chu ển gi o tài sản được hình thành thông  u   uá trình thực hiện dự án th o 

hình thức đối tác công tư cho Nhà nư c 

1. Nhà đầu tư có t ách nhi m chuyển gia  quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khai thác phần 

tài sản được hình thành thông qua quá t ình thực hi n dự án ch  Nhà nước the  hợp đồng dự án, 

bả  đảm điều ki n kỹ thuật vận hành công t ình bình thường, ph  hợp với các yêu cầu của hợp 

đồng dự án. 



2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định chất lượng, tình t ạng tài sản the  th a 

thuận tại hợp đồng dự án, lập danh mục tài sản chuyển gia , xác định các hư hại (nếu có) và yêu 

cầu nhà đầu tư thực hi n vi c sửa chữa, bả  t ì tài sản. 

Nhà đầu tư phải bả  đảm tài sản chuyển gia  không được sử dụng để bả  đảm thực hi n nghĩa 

vụ tài chính h  c nghĩa vụ khác của nhà đầu tư phát sinh t ước thời điểm chuyển gia , t ừ t ường 

hợp hợp đồng dự án có quy định khác. 

3. Xử lý tài sản chuyển gia : 

a) Đối với phần tài sản d  Nhà nước chuyển gia  ch  nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền bá  cá  cơ quan, người có thẩm quyền quyết định gia  ch  đối tượng quản lý the  quy 

định của Luật này; 

b) Đối với phần tài sản d  nhà đầu tư đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục xác 

lập quyền sở hữu t àn d n the  quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức quản lý, vận hành tài sản the  chức năng, thẩm quyền 

t  ng thời gian chưa gia  đối tượng quản lý; 

c) T ường hợp chuyển gia  tài sản the  hợp đồng nhưng sau đó nhà đầu tư được quyền kinh 

d anh h  c được quyền cung cấp dịch vụ t ên cơ sở vận hành, khai thác tài sản đó t  ng một thời 

gian nhất định the  hợp đồng thì vi c quản lý, khai thác tài sản được thực hi n the  quy định tại 

các kh ản 3, 4 và 5 Điều 95 của Luật này. 

Chương V 

CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI D ANH NGHIỆP 

Điều 97. Tài sản công tại do nh nghiệp 

1. Tài sản công d  Nhà nước gia  ch  d anh nghi p quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà 

nước tại d anh nghi p. 

2. Tài sản công d  Nhà nước gia  ch  d anh nghi p quản lý không tính thành phần vốn nhà 

nước tại d anh nghi p. 

Điều 98. Quản l   s  dụng tài sản công do Nhà nư c gi o cho do nh nghiệp  uản l  và đã 

được tính thành ph n vốn nhà nư c tại do nh nghiệp 

1. Vi c quản lý, sử dụng tài sản công d  Nhà nước gia  ch  d anh nghi p quản lý và đã được 

tính thành phần vốn nhà nước tại d anh nghi p được thực hi n the  quy định của Luật Quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước đầu tư và  sản xuất, kinh d anh tại d anh nghi p và pháp luật có liên 

quan. 

2. Vi c t ang bị, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác ch  các chức danh lãnh đạ  tại d anh nghi p 

nhà nước được thực hi n the  tiêu chuẩn, định mức d  Chính phủ quy định. 

Điều 99. Quản l   s  dụng tài sản công do Nhà nư c gi o cho do nh nghiệp  uản l  không 

tính thành ph n vốn nhà nư c tại do nh nghiệp 

1. Vi c quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công d  Nhà nước gia  ch  d anh nghi p quản 

lý không tính thành phần vốn nhà nước tại d anh nghi p được thực hi n the  quy định sau đ y: 



a) D anh nghi p có t ách nhi m quản lý, sử dụng tài sản được gia  đúng mục đích, công năng sử 

dụng của tài sản; không được sử dụng tài sản để bả  đảm thực hi n nghĩa vụ d n sự, góp vốn 

h  c chuyển gia  quyền sở hữu ch  tổ chức, cá nh n khác; 

b) Kinh phí sửa chữa, bả  t ì tài sản d  d anh nghi p bả  đảm, t ừ t ường hợp pháp luật có quy 

định khác; 

c) D anh nghi p có t ách nhi m hạch t án, tính ha  mòn tài sản được gia  the  quy định của 

pháp luật và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền khi gia  tài sản; 

d) Số tiền thu được từ khai thác tài sản công được sử dụng để chi t ả các chi phí có liên quan, t ả 

nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có), thực hi n nghĩa vụ tài chính với Nhà nước the  quy định của 

pháp luật, phần còn lại được nộp t àn bộ và  ng n sách nhà nước; 

đ) Số tiền thu được từ xử lý tài sản công được sử dụng để chi t ả các chi phí có liên quan, t ả nợ 

vốn vay, vốn huy động (nếu có), phần còn lại được nộp t àn bộ và  ng n sách nhà nước. 

2. Các nội dung về hình thành, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công d  Nhà nước gia  ch  d anh 

nghi p quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại d anh nghi p không được quy định tại 

kh ản 1 Điều này được áp dụng the  các quy định có liên quan tại Mục 5 Chương III, Chương 

IV, Mục 1 Chương VI, Chương VII của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương VI 

CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CỦA D  ÁN S  DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, 

TÀI SẢN ĐƯ C XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU T ÀN DÂN 

Mục 1. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG TÀI SẢN CỦA D  ÁN S  DỤNG VỐN NHÀ 

NƯỚC 

Điều 100. Tài sản c   dự án s  dụng vốn nhà nư c 

1. Tài sản phục vụ h ạt động của dự án. 

2. Tài sản là kết quả của dự án. 

Điều 101. Hình thành tài sản c   dự án 

1. Hình thành tài sản phục vụ h ạt động của dự án: 

a) Nhà nước gia  tài sản bằng hi n vật h  c ch  phép sử dụng nguồn kinh phí của dự án để đầu 

tư x y dựng, mua s m, thuê tài sản phục vụ h ạt động của từng dự án; 

b) Vi c hình thành tài sản thực hi n the  nguyên t c quy định tại kh ản 2 Điều 28 của Luật này. 

Vi c gia  tài sản, đầu tư x y dựng, mua s m, thuê tài sản, kh án kinh phí sử dụng tài sản phục vụ 

h ạt động của dự án thực hi n the  quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này và 

văn ki n dự án (nếu có). 

2. Hình thành tài sản là kết quả của dự án: 

a) Sử dụng nguồn vốn của dự án để đầu tư x y dựng, mua s m tài sản; 

b) Vi c hình thành tài sản thực hi n the  quy định của Luật này, quy định của pháp luật có liên 

quan và văn ki n dự án (nếu có). 

Điều 102. S  dụng tài sản phục vụ hoạt động c   dự án 



Vi c sử dụng tài sản phục vụ h ạt động của dự án được thực hi n the  mục tiêu của dự án, quy 

định tại Mục 3 Chương III của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Điều 103. X  l  tài sản phục vụ hoạt động c   dự án 

1. Khi có tài sản cần xử lý, ban quản lý dự án có t ách nhi m: 

a) Kiểm kê tài sản, bá  cá  cơ quan quản lý cấp t ên để tổng hợp, bá  cá  cơ quan chủ quản dự 

án, gửi cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 

3 Điều 19 của Luật này; 

b) Thực hi n bả  quản tài sản t  ng thời gian chờ xử lý. 

2. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này có t ách nhi m lập phương án xử lý tài sản the  hình thức quy định tại 

kh ản 3 Điều này, t ình cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t. 

3. Hình thức xử lý tài sản ba  gồm: 

a) Gia  cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng; 

b) Điều chuyển; 

c) Bán; 

d) Thanh lý; 

đ) Tiêu hủy; 

e) Xử lý tài sản t  ng t ường hợp bị mất, bị hủy h ại; 

g) Hình thức khác the  quy định của pháp luật. 

4. Căn cứ phương án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t, cơ quan được gia  thực 

hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này h  c 

ban quản lý dự án tổ chức bàn gia  tài sản, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản, xử lý tài 

sản t  ng t ường hợp bị mất, bị hủy h ại the  quy định tại các điều 29, 42, 43, 45, 46 và 47 của 

Luật này. 

5. Vi c quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản phục vụ h ạt động của dự án t  ng 

t ường hợp ban quản lý dự án được tổ chức và h ạt động the  mô hình đơn vị sự nghi p công lập 

được thực hi n the  quy định tại kh ản 3 Điều 62 của Luật này; t ường hợp ban quản lý dự án 

được tổ chức và h ạt động the  mô hình khác được thực hi n the  quy định tại kh ản 1 và kh ản 

2 Điều 48 của Luật này. 

Điều 104. X  l  tài sản là kết  uả c   dự án 

1. Sau khi h àn thành vi c đầu tư x y dựng, mua s m, ban quản lý dự án có t ách nhi m bàn gia  

tài sản ch  đối tượng thụ hưởng được xác định t  ng dự án để đưa và  khai thác, sử dụng. 

T ường hợp dự án không xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng tài sản, vi c xử lý tài sản sau khi 

dự án kết thúc được thực hi n the  các hình thức sau đ y: 

a) Điều chuyển; 

b) Bán; 

c) Thanh lý; 



d) Gia  d anh nghi p quản lý, sử dụng; 

đ) Hình thức khác the  quy định của pháp luật. 

2. Vi c điều chuyển, bán, thanh lý tài sản được thực hi n the  quy định tại các điều 42, 43 và 45 

của Luật này. Vi c gia  tài sản ch  d anh nghi p quản lý, sử dụng được thực hi n the  quy định 

tại Luật này, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và  sản xuất, kinh d anh tại 

d anh nghi p và pháp luật có liên quan. 

Điều 10 . Quản l   s  dụng tài sản được hình thành thông  u  việc triển kh i thực hiện 

nhiệm vụ kho  học và công nghệ s  dụng vốn nhà nư c 

1. Tài sản được hình thành thông qua vi c t iển khai thực hi n nhi m vụ kh a học và công ngh  

sử dụng vốn nhà nước ba  gồm: 

a) Tài sản được t ang bị để t iển khai thực hi n nhi m vụ kh a học và công ngh ; 

b) Tài sản là kết quả của vi c t iển khai thực hi n nhi m vụ kh a học và công ngh . 

2. Vi c t ang bị tài sản để t iển khai nhi m vụ kh a học và công ngh  phải ph  hợp với nhi m vụ 

được gia , dự t án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t. Tài sản phải được sử dụng 

đúng mục đích, tiết ki m, được hạch t án, bá  cá , bả  dư ng, sửa chữa, xử lý kịp thời the  quy 

định của pháp luật. 

3. Vi c xử lý tài sản được t ang bị để t iển khai nhi m vụ kh a học và công ngh  được thực hi n 

the  thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Gia  h  c bán ch  tổ chức chủ t ì thực hi n nhi m vụ để phát huy kết quả của nhi m vụ h  c 

sử dụng tài sản để thương mại hóa kết quả nghiên cứu kh a học và phát t iển công ngh ; 

b) T ường hợp tổ chức chủ t ì thực hi n nhi m vụ không nhận h  c không mua thì được xử lý 

the  một t  ng các hình thức: điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy. Vi c điều chuyển, bán, thanh 

lý, tiêu hủy được thực hi n the  quy định tại các điều 42, 43, 45 và 46 của Luật này. 

4. Vi c xử lý tài sản là kết quả của vi c t iển khai thực hi n nhi m vụ kh a học và công ngh  

được thực hi n the  thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Gia  quyền sử dụng h  c quyền sở hữu ch  tổ chức chủ t ì thực hi n nhi m vụ để phát huy kết 

quả của nhi m vụ h  c sử dụng tài sản để thương mại hóa kết quả nghiên cứu kh a học và phát 

t iển công ngh ; 

b) Gia  quyền sử dụng h  c quyền sở hữu ch  tổ chức, cá nh n khác the  quy định của pháp luật 

t  ng t ường hợp tổ chức chủ t ì thực hi n nhi m vụ không có nhu cầu h  c không có khả năng 

thực hi n thương mại hóa kết quả nghiên cứu kh a học và phát t iển công ngh . 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 2. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  X  LÝ TÀI SẢN ĐƯ C XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU T ÀN 

DÂN 

Điều 10 . Tài sản được xác lập  u ền sở hữu toàn dân 

1. Tài sản bị tịch thu the  quy định của pháp luật ba  gồm: 

a) Tang vật, phương ti n vi phạm hành chính bị tịch thu; 



b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu the  quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về 

tố tụng hình sự. 

2. Tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh  ơi, bị b  quên, tài sản 

bị chôn, giấu, bị v i lấp, chìm đ m được tìm thấy, tài sản không có người nhận thừa kế, tài sản 

của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thi n bị giải thể nhưng không có quỹ khác có c ng mục đích 

h ạt động nhận tài sản chuyển gia  h  c bị giải thể d  h ạt động vi phạm điều cấm của luật, t ái 

đạ  đức xã hội và tài sản khác thuộc về Nhà nước the  quy định của Bộ luật D n sự; hàng hóa 

tồn đọng thuộc địa bàn h ạt động hải quan the  quy định của pháp luật về hải quan. 

3. Tài sản d  các chủ sở hữu tự nguy n chuyển gia  quyền sở hữu ch  Nhà nước ba  gồm: tài 

sản d  tổ chức, cá nh n t  ng nước và nước ng ài hiến, biếu, t ng ch , đóng góp, vi n t ợ, tài t ợ 

và hình thức chuyển gia  quyền sở hữu khác ch  Nhà nước Vi t Nam. 

4. Tài sản d  d anh nghi p có vốn đầu tư nước ng ài chuyển gia  không bồi h àn ch  Nhà nước 

Vi t Nam the  cam kết sau khi kết thúc thời hạn h ạt động. 

5. Tài sản được đầu tư the  hình thức đối tác công tư được chuyển gia  ch  Nhà nước Vi t Nam 

the  hợp đồng dự án. 

Điều 107. Thẩm  u ền  u ết định xác lập  u ền sở hữu toàn dân 

1. Vi c xác lập quyền sở hữu t àn d n đối với tài sản quy định tại điểm a kh ản 1 Điều 106 của 

Luật này được thực hi n thông qua quyết định tịch thu của người có thẩm quyền the  quy định 

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Vi c xác lập quyền sở hữu t àn d n đối với tài sản quy định tại điểm b kh ản 1 Điều 106 của 

Luật này được thực hi n thông qua quyết định tịch thu của người có thẩm quyền the  quy định 

của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự và pháp luật về thi hành án d n sự. 

3. Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu t àn d n đối với tài sản quy định tại các kh ản 

2, 3, 4 và 5 Điều 106 của Luật này được thực hi n the  ph n cấp của Chính phủ. 

Điều 108. Bảo  uản tài sản được xác lập  u ền sở hữu toàn dân 

1. Đơn vị chủ t ì quản lý tài sản có t ách nhi m bả  quản tài sản t  ng thời gian chờ xử lý, t ừ tài 

sản được quy định tại kh ản 2 Điều này. 

T ường hợp đơn vị chủ t ì quản lý tài sản không có kh  bãi để bả  quản tài sản h  c tài sản là 

máy móc, thiết bị đã cố định, khó thá  d  thì chuyển gia  ch  cơ quan dự t ữ nhà nước h  c ủy 

quyền, ký hợp đồng thuê với cơ quan, tổ chức có đủ điều ki n về cơ sở vật chất, kh  bãi để bả  

quản. Vi c chuyển gia , ủy quyền, thuê bả  quản tài sản được thực hi n the  quy định của pháp 

luật. 

2. Tài sản sau đ y phải chuyển gia  ch  cơ quan quản lý chuyên ngành để bả  quản: 

a) Bả  vật quốc gia, cổ vật và vật khác có giá t ị lịch sử, văn h á; 

b) Vũ khí, vật li u nổ, công cụ hỗ t ợ, phương ti n kỹ thuật nghi p vụ, phương ti n đ c chủng và 

tài sản khác liên quan đến quốc phòng, an ninh; 

c) Tiền Vi t Nam, ng ại t , giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim l ại quý; 

d) L m sản quý hiếm không được sử dụng và  mục đích thương mại; 

đ) Tài sản khác có yêu cầu quản lý đ c bi t the  quy định của pháp luật. 



Bộ Tài chính chủ t ì, phối hợp với Bộ, cơ quan có liên quan công bố danh sách cụ thể các cơ 

quan quản lý chuyên ngành quy định tại kh ản này. 

3. Vi c bàn gia  tài sản ch  cơ quan quản lý chuyên ngành quy định tại kh ản 2 Điều này để bả  

quản phải lập thành biên bản. 

4. Cơ quan quản lý chuyên ngành có t ách nhi m tiếp nhận tài sản chuyển gia , thực hi n vi c 

bả  quản tài sản the  đúng quy định của pháp luật. 

Điều 109. Hình thức x  l  tài sản được xác lập  u ền sở hữu toàn dân 

1. Gia  cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, xử lý the  quy định của pháp luật liên quan 

đối với vũ khí, vật li u nổ, công cụ hỗ t ợ, phương ti n kỹ thuật nghi p vụ, phương ti n đ c 

chủng, tài sản khác liên quan đến quốc phòng, an ninh; bả  vật quốc gia, cổ vật và vật khác có 

giá t ị lịch sử, văn h á; hàng l m sản quý hiếm và tài sản khác có yêu cầu quản lý đ c bi t the  

quy định của pháp luật. 

2. Gia  h  c điều chuyển ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đối với tài sản được sử 

dụng làm t ụ sở làm vi c, cơ sở h ạt động sự nghi p; phương ti n vận tải, máy móc, thiết bị. 

3. Gia  h  c điều chuyển ch  đối tượng được gia  quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng. 

4. Nộp và  ng n sách nhà nước đối với tiền Vi t Nam, ng ại t . 

5. Tiêu hủy đối với tài sản không còn giá t ị sử dụng h  c buộc phải tiêu hủy the  quy định của 

pháp luật. 

6. Thực hi n bán đối với tài sản không thuộc phạm vi quy định tại các kh ản 1, 4 và 5 Điều này; 

tài sản quy định tại kh ản 2 và kh ản 3 Điều này nhưng không áp dụng hình thức gia , điều 

chuyển. Vi c bán tài sản được xác lập quyền sở hữu t àn d n được thực hi n the  quy định của 

pháp luật về đấu giá, t ừ tài sản sau đ y được áp dụng hình thức bán t ực tiếp: 

a) Tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư h ng; 

b) Tài sản có giá t ị nh  the  quy định của Chính phủ. 

Điều 110. Trình tự  th  tục x  l  tài sản được xác lập  u ền sở hữu toàn dân 

1. Sau khi có quyết định tịch thu h  c quyết định xác lập quyền sở hữu t àn d n, đơn vị chủ t ì 

quản lý tài sản có t ách nhi m bá  cá  cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản 

công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này. 

2. Cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 

Điều 19 của Luật này có t ách nhi m lập phương án xử lý tài sản the  các hình thức quy định tại 

Điều 109 của Luật này, t ình cơ quan, người có thẩm quyền phê duy t. 

3. Căn cứ quyết định phê duy t phương án xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan 

được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều 19 của 

Luật này h  c đơn vị chủ t ì quản lý tài sản có t ách nhi m tổ chức xử lý tài sản the  quy định tại 

Điều 111 của Luật này. 

Điều 111. T  chức x  l  tài sản được xác lập  u ền sở hữu toàn dân 

1. Đối với tài sản có quyết định gia  ch  cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý, xử lý, đơn vị 

chủ t ì quản lý tài sản tổ chức bàn gia  tài sản ch  cơ quan quản lý chuyên ngành the  quyết định 

của cơ quan, người có thẩm quyền. 



Sau khi tiếp nhận tài sản, cơ quan quản lý chuyên ngành thực hi n vi c quản lý, xử lý tài sản 

được tiếp nhận the  quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Đối với tài sản có quyết định gia  ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng, đơn vị chủ t ì quản lý 

tài sản tổ chức bàn gia  tài sản ch  cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng the  quyết định của cơ 

quan, người có thẩm quyền. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản thực hi n hạch t án tăng tài sản và quản lý, sử dụng tài 

sản the  quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

3. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng có quyết định gia  ch  đối tượng quản lý, đơn vị chủ t ì quản lý 

tài sản tổ chức bàn gia  tài sản kết cấu hạ tầng ch  đối tượng quản lý. 

Đối tượng được gia  quản lý tài sản thực hi n hạch t án tăng tài sản và quản lý, sử dụng, khai 

thác tài sản the  quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

4. Đối với tài sản là tiền Vi t Nam, ng ại t , Kh  bạc Nhà nước thực hi n nộp ng n sách nhà 

nước the  quy định của pháp luật về ng n sách nhà nước. 

5. Đối với tài sản có quyết định tiêu hủy, đơn vị chủ t ì quản lý tài sản phối hợp với các cơ quan 

có chức năng thực hi n tiêu hủy the  quy định của pháp luật. Hình thức tiêu hủy thực hi n the  

quy định tại kh ản 2 Điều 46 của Luật này. 

6. Đối với tài sản có quyết định bán, cơ quan được gia  thực hi n nhi m vụ quản lý tài sản công 

quy định tại các kh ản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này h  c đơn vị chủ t ì quản lý tài sản tổ chức 

bán tài sản the  quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Điều 112. Quản l  số tiền thu được từ việc x  l  tài sản được xác lập  u ền sở hữu toàn 

dân 

Số tiền thu được từ vi c xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu t àn d n được nộp và  tài 

kh ản tạm giữ tại Kh  bạc Nhà nước, sau khi t ừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được 

nộp t àn bộ và  ng n sách nhà nước. 

Chương VII 

CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG  KHAI THÁC NGU N L C TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI  

TÀI NGUYÊN 

Mục 1. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG  KHAI THÁC NGU N L C TÀI CHÍNH TỪ 

ĐẤT ĐAI 

Điều 113. Quản l   s  dụng  kh i thác nguồn lực tài chính từ đất đ i 

1. Đất đai phải được thống kê, kiểm kê, ghi chép, the  dõi the  quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước gia  đất, ch  thuê đất phải hạch t án giá t ị quyền sử 

dụng đất. T ường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà được 

miễn tiền thuê đất thì phải xác định giá t ị quyền sử dụng đất để hạch t án và  giá t ị tài sản của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị the  quy định của Chính phủ. 

3. Nguồn lực tài chính từ đất đai phải được khai thác hợp lý, căn cứ và  quy h ạch, kế h ạch sử 

dụng đất, the  cơ chế thị t ường. Vi c quản lý, sử dụng các kh ản thu từ khai thác nguồn lực tài 

chính từ đất đai được thực hi n the  quy định của pháp luật về ng n sách nhà nước, pháp luật về 

đất đai, pháp luật về phí và l  phí và pháp luật có liên quan. 



Điều 114. Kh i thác nguồn lực tài chính từ đất đ i 

1. Thu tiền sử dụng đất. 

2. Thu tiền thuê đất, thuê m t nước. 

3. Thu thuế, phí, l  phí liên quan đến đất đai. 

4. Sử dụng giá t ị quyền sử dụng đất để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư x y 

dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia . 

5. Khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu hạ tầng. 

6. Khai thác nguồn lực tài chính khác từ đất đai the  quy định của pháp luật. 

Điều 11 . Thu tiền s  dụng đất  tiền thu  đất  thu  m t nư c 

Vi c thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê m t nước được thực hi n the  quy định của pháp 

luật về đất đai và pháp luật có liên quan. 

Điều 11 . Thu thuế  phí  lệ phí li n  u n đến đất đ i 

Vi c thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, phí, l  phí t ước bạ đất và 

các l ại thuế, phí, l  phí khác liên quan đến đất đai thực hi n the  quy định của pháp luật về 

thuế, pháp luật về phí và l  phí. 

Điều 117. S  dụng giá trị  u ền s  dụng đất để th nh toán cho nhà đ u tư khi thực hiện dự 

án đ u tư xâ  dựng công trình th o hình thức hợp đồng xâ  dựng - chu ển gi o 

Vi c sử dụng giá t ị quyền sử dụng đất để thanh t án ch  nhà đầu tư khi thực hi n dự án đầu tư 

x y dựng công t ình the  hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  phải tu n thủ quy định tại 

các kh ản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 44 của Luật này và các quy định sau đ y: 

1. Quỹ đất để thanh t án ch  nhà đầu tư ph  hợp với quy h ạch, kế h ạch sử dụng đất được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duy t và được áp dụng hình thức gia  đất có thu tiền sử dụng 

đất h  c ch  thuê đất t ả tiền thuê đất một lần ch  cả thời gian thuê. Đối tượng, t ình tự, thủ tục 

gia  đất, ch  thuê đất được thực hi n the  quy định của pháp luật về đất đai; 

2. Giá t ị quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh t án dự án đầu tư x y dựng công t ình the  

hình thức hợp đồng x y dựng - chuyển gia  được xác định the  giá thị t ường tại thời điểm thanh 

t án the  quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất. 

Điều 118. Kh i thác  uỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ t ng 

1. Khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu hạ tầng là vi c Nhà nước áp dụng cơ chế thu 

hồi đất v ng phụ cận của đất phục vụ dự án đầu tư x y dựng công t ình kết cấu hạ tầng the  quy 

định của pháp luật về đất đai nhằm tạ  quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu hạ tầng. 

2. Vi c khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu hạ tầng phải được lập thành đề án. Thẩm 

quyền phê duy t đề án khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu hạ tầng thực hi n the  quy 

định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ phê duy t đối với đề án khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu 

hạ tầng thuộc t ung ương quản lý; 

b) Ủy ban nh n d n cấp tỉnh phê duy t đối với đề án khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết 

cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý. 



3. Vi c khai thác quỹ đất để tạ  vốn phát t iển kết cấu hạ tầng được áp dụng the  hình thức gia  

đất có thu tiền sử dụng đất h  c thuê đất t ả tiền thuê đất một lần ch  cả thời gian thuê the  quy 

định của pháp luật về đất đai. 

4. Số tiền thu được từ khai thác quỹ đất, sau khi t ừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được 

nộp t àn bộ và  ng n sách nhà nước và được bố t í t  ng kế h ạch đầu tư công và dự t án chi 

ng n sách nhà nước để thực hi n dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền tại kh ản 2 

Điều này phê duy t the  quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ng n sách nhà nước 

và pháp luật có liên quan. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 2. CH  ĐỘ QUẢN LÝ  S  DỤNG  KHAI THÁC NGU N L C TÀI CHÍNH TỪ 

TÀI NGUYÊN 

Điều 119. Tài ngu  n 

Tài nguyên quy định tại Mục này ba  gồm: 

1. Tài nguyên nước; 

2. Tài nguyên  ừng; 

3. Kh áng sản; 

4. Nguồn lợi ở v ng biển, v ng t ời; 

5. Kh  số viễn thông, kh  số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Inte net, phổ tần số vô 

tuyến đi n, quỹ đạ  v  tinh; 

6. Tài nguyên khác. 

Điều 120. Quản l   s  dụng  kh i thác nguồn lực tài chính từ tài ngu  n 

1. Tài nguyên phải được gia  ch  cơ quan nhà nước quản lý, được thống kê, kiểm kê, ghi chép, 

the  dõi the  quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Nguồn lực tài chính từ tài nguyên phải được khai thác hợp lý, căn cứ và  quy h ạch, kế h ạch 

và theo cơ chế thị t ường. 

Điều 121. Kh i thác nguồn lực tài chính từ tài ngu  n 

1. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, thu tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên. 

2. Thu thuế tài nguyên. 

3. Thu phí, l  phí t  ng quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên. 

4. Khai thác nguồn lực tài chính khác từ tài nguyên the  quy định của pháp luật. 

Điều 122. Thu tiền cấp  u ền kh i thác tài ngu  n  thu tiền s  dụng tài ngu  n  tiền thu  

tài nguyên 

1. Vi c thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, thu tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên 

được thực hi n the  quy định của các luật về tài nguyên. 

2. Mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, tiền sử dụng tài nguyên, tiền 

thuê tài nguyên thực hi n the  quy định của Chính phủ. 



Điều 123. Thu thuế tài ngu  n  phí  lệ phí trong  uản l   s  dụng  kh i thác tài ngu  n 

Vi c thu thuế tài nguyên, phí bay qua v ng t ời Vi t Nam, phí bả  v  nguồn lợi thủy sản, phí 

tham quan danh lam th ng cảnh, phí khai thác, sử dụng nguồn nước, phí khai thác, sử dụng tài 

li u, dữ li u về tài nguyên và các l ại thuế, phí, l  phí khác liên quan đến tài nguyên thực hi n 

the  quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về phí và l  phí. 

Điều 124. Quản l   s  dụng các khoản thu từ kh i thác tài ngu  n 

Vi c quản lý, sử dụng các kh ản thu từ khai thác tài nguyên được thực hi n the  quy định của 

pháp luật về ng n sách nhà nước, pháp luật về phí và l  phí và pháp luật có liên quan. 

Chương VIII 

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ 

TÀI SẢN CÔNG 

Điều 12 . Hệ thống thông tin về tài sản công 

1. Hạ tầng kỹ thuật công ngh  thông tin tài sản công. 

2. H  thống phần mềm h  điều hành, phần mềm h  thống và phần mềm ứng dụng. 

3. Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công. 

4. H  thống gia  dịch đi n tử về tài sản công. 

Điều 12 . Trách nhiệm xâ  dựng Hệ thống thông tin về tài sản công 

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư vốn, thiết bị kỹ thuật, phương ti n hi n đại, công ngh  tiên tiến để 

x y dựng, vận hành, duy t ì H  thống thông tin về tài sản công bả  đảm hi u quả quản lý tài sản 

công; khuyến khích tổ chức, cá nh n tham gia phát t iển công ngh  và phương ti n kỹ thuật tiên 

tiến để bả  đảm áp dụng phương pháp quản lý tài sản công hi n đại. 

2. Bộ Tài chính có t ách nhi m tổ chức x y dựng, quản lý, vận hành, khai thác H  thống thông 

tin về tài sản công thuộc phạm vi quản lý. 

3. Bộ, cơ quan t ung ương, Ủy ban nh n d n cấp tỉnh có t ách nhi m thực hi n đầu tư về cơ sở hạ 

tầng, công ngh  thông tin, đà  tạ  nguồn lực để quản lý, vận hành H  thống thông tin về tài sản 

công thuộc t ách nhi m quản lý của Bộ, cơ quan t ung ương, địa phương. 

Điều 127. Cơ sở dữ liệu  uốc gi  về tài sản công 

1. Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công được x y dựng thống nhất t  ng phạm vi cả nước; có 

chức năng tổng hợp số lượng, giá t ị, cơ cấu ph n bổ t àn bộ tài sản công của quốc gia. 

2. Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công ba  gồm: 

a) Cơ sở dữ li u về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Cơ sở dữ li u về tài sản kết cấu hạ tầng; 

c) Cơ sở dữ li u về tài sản công tại d anh nghi p; 

d) Cơ sở dữ li u về tài sản được xác lập quyền sở hữu t àn d n; 

đ) Cơ sở dữ li u về đất đai; 

e) Cơ sở dữ li u về tài nguyên. 



3. Cơ sở dữ li u về các l ại tài sản công d  các Bộ, cơ quan t ung ương, Ủy ban nh n d n cấp 

tỉnh x y dựng được kết nối và  Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công. 

4. Bộ t ưởng Bộ Tài chính có t ách nhi m: 

a) Hướng dẫn vi c t a  đổi thông tin về tài sản công d  các Bộ, cơ quan t ung ương, Ủy ban 

nh n d n cấp tỉnh x y dựng để kết nối và  Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công; 

b) Quy định nội dung, cấu t úc, kiểu thông tin cơ sở dữ li u về tài sản công để kết nối và  Cơ sở 

dữ li u quốc gia về tài sản công; 

c) T ực tiếp x y dựng cơ sở dữ li u quy định tại các điểm a, b và c kh ản 2 Điều này. 

5. Bộ, cơ quan t ung ương, Ủy ban nh n d n cấp tỉnh có t ách nhi m: 

a) Cập nhật dữ li u các l ại tài sản công quy định tại kh ản 2 Điều này và  Cơ sở dữ li u quốc 

gia về tài sản công; 

b) T ực tiếp x y dựng cơ sở dữ li u quy định tại các điểm d, đ và e kh ản 2 Điều này, bả  đảm 

kết nối với Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công. 

Điều 128. Quản l   kh i thác Cơ sở dữ liệu  uốc gi  về tài sản công 

1. Thông tin t  ng Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền 

cung cấp có giá t ị pháp lý như thông tin t  ng hồ sơ giấy. 

2. Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công phải được bả  đảm an ninh, an t àn ch t chẽ; nghiêm 

cấm mọi hành vi t uy cập t ái phép, phá h ại, làm sai l ch thông tin t  ng Cơ sở dữ li u quốc gia 

về tài sản công. 

3. Tổ chức, cá nh n có nhu cầu về thông tin, dữ li u tài sản công được khai thác, sử dụng the  

quy định của pháp luật. 

Điều 129. S  dụng thông tin về tài sản công 

Thông tin lưu giữ t  ng Cơ sở dữ li u quốc gia về tài sản công được sử dụng để: 

1. Thực hi n bá  cá  tình hình quản lý, sử dụng tài sản công the  quy định của pháp luật h  c 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

2. Làm căn cứ để lập dự t án, xét duy t quyết t án, quyết định, kiểm t a, kiểm t án, thanh t a, 

giám sát vi c gia  đầu tư x y dựng, mua s m, thuê, kh án kinh phí sử dụng tài sản công, n ng 

cấp, cải tạ , sửa chữa, khai thác, xử lý tài sản công; 

3. Phục vụ mục đích khác the  quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Chương IX 

DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN CÔNG 

Điều 130. Nội dung dịch vụ về tài sản công 

1. Cung cấp thông tin, dữ li u về tài sản công. 

2. Dịch vụ lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công. 

3. Định giá, thẩm định giá tài sản công. 

4. Dịch vụ ch  thuê, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy tài sản công. 



5. Tư vấn về tài sản công. 

6. Dịch vụ khác về tài sản công. 

Điều 131. Cung cấp dịch vụ về tài sản công 

1. Tổ chức, cá nh n được cung cấp dịch vụ về tài sản công khi đáp ứng điều ki n the  quy định 

của pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

2. Vi c cung cấp dịch vụ về tài sản công được thực hi n the  quy định của pháp luật có liên 

quan. 

Điều 132. S  dụng dịch vụ về tài sản công 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác khi thực hi n đầu tư x y dựng, mua s m, thuê, bả  

t ì, bả  dư ng, góp vốn, ch  thuê, liên d anh, liên kết, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy tài 

sản công và các h ạt động khác t  ng quản lý, sử dụng tài sản công được thuê tổ chức, cá nh n 

quy định tại Điều 131 của Luật này cung cấp dịch vụ về tài sản công. 

2. Tổ chức, cá nh n có nhu cầu về thông tin, dữ li u tài sản công được đề nghị cơ quan quản lý 

cơ sở dữ li u cung cấp và thanh t án chi phí the  quy định của pháp luật. 

Chương X 

ĐIỀU KH ẢN THI HÀNH 

Điều 133. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hi u lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 hết hi u lực kể từ ngày Luật này có 

hi u lực thi hành. 

3. Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành t ước ngày Luật 

này có hi u lực thi hành là tài sản công. 

Điều 134. Qu  định chu ển tiếp 

Căn cứ quy định tại Luật này, Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp vi c s p xếp lại tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản công; sử dụng tài sản công và  mục đích kinh d anh, 

ch  thuê, liên d anh, liên kết; khai thác tài sản kết cấu hạ tầng the  hợp đồng và các nội dung 

khác t  ng quản lý, sử dụng tài sản công bả  đảm các nguyên t c quy định tại Luật này kể từ 

ngày Luật này có hi u lực thi hành. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Ngu ễn Thị Kim Ngân 
  



  


