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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2020

V/v hướng dẫn báo cáo tình hình tăng,
giảm tài sản năm 2020.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 4557/STC-GCS ngày 28
tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính về việc báo cáo tăng, giảm tài sản, để công
tác tổng hợp báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở kịp
thời theo yêu cầu của Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
trực thuộc Sở thực hiện các nội dung như sau:
- Cập nhật tình hình tăng giảm tài sản năm 2020 của đơn vị trên phần mềm
quản lý tài sản của ngành giáo dục và báo cáo tình hình tăng giảm tài sản theo các
biểu mẫu qui định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017
của Bộ Tài chính (chỉ báo cáo tài sản có nguyên giá từ 500 triệu trở lên). Đồng thời
yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát lại số liệu, số lượng tài sản đã kê khai đăng ký
trước đây, nếu phát hiện có sai hoặc bỏ sót trong quá trình kê khai, đăng ký thì phải
thực hiện báo cáo điều chỉnh, bổ sung.
- Trong năm 2020 nếu đơn vị ghi giảm tài sản do điều chuyển, thanh lý, bán,
tiêu hủy, xử lý trong các trường hợp bị mất, bị hủy hoại và xử lý khác ngoài báo
cáo theo mẫu số 07-ĐK/TSC đề nghị đơn vị báo cáo thêm mẫu số 09đ-CK/TSC
mẫu công khai tình hình xử lý tài sản công.
- Đối với tài sản là trụ sở làm việc, đơn vị đã được bàn giao đưa vào sử dụng
nhưng chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vẫn phải thực
hiện kê khai tăng tài sản theo giá trị dự toán được duyệt; Sau khi công trình có
quyết định phê duyệt quyết toán giá trị tài sản sẽ được điều chỉnh theo giá trị công
trình được phê duyệt quyết toán. Trường hợp đơn vị không có biến động tăng,
giảm tài sản vẫn phải báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian gửi báo cáo trên về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18 tháng
01 năm 2021 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Sở Tài chính kịp thời gian
qui định.
Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa rõ, đề nghị các đơn vị phản
ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.
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