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QUYET D!NH 
Ban hành Quy chê quail i, sr ding tài san cong 

cüa S& Tir pháp tinh Ling So'n 

GIAM DOC S TIJ PHAP TINH L1LNG SN 

Can ct Lut Quán 1, st dicing tài san cong ngày 2 1/6/201 7,• 
C!áncl  Nghj djnh sO 15 1/201 7/ND-GP ngày 26/12/2017 cza Chinh phii quy 

djnh chi tiêt môt sO diêu cia Lut Quán 1, th dyng tài san cOng, 
ãn ci Thong tic sO 144/201 7/7T-BTC ngày 29/12/2017 cüa B5 Tài chInh 

huóng dan môt sO nói dung cia iVghf djnh sO 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 
cia ChInh phü quy dinh chi tiêt môt sO diêu cia Lut Quán 1, si dyng tài sOn 

cOng; 
Gãn c& Thông tu sO 145/2018TT-BTC ngày 07/5/2018 cia B5 TOi chinh 

htrOng dan ché do quOn 1j, tInh hao mOn, khOu hao tài san cO djnh tQi CU qUan, to 

ch&c, don vi và tài sOn CO djnli do NhO njthc giao cho doanh nghip quOn lj không 
tinh thành phOn vOn Nhà nicóv tçi doanh nghip, 

Can cii' Quyêt ct/nh sO 31/2021/QD-UBND ngày 28/10/2021 cith Uy ban 
nhân dan tinh Lçng Son ye vic quy ct/nh ch&c náng, nhim vy, quyén hçn và cci 
câu tO ch&c cüa Sa Tic phOp tinh Lang Son; 

Theo d ngh/ cia ChOnh Van phông. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy chê Quân 1, sO ding tài 

san cong cüa SO Tii pháp tinh L.ng San. 
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tO ngây k' và thay the Quyêt djnh 

so 73/QD-STP ngãy 19/4/20 19 cOa Giám dôc SO Tu pháp ye vic ban hành Quy 
chê quãn 1 và sO dung tài san cOng cOa SO Tupháp tinh Lang Son; Quyêt dnh 

so 167/QD-STP ngày 18/9/20 19 ye vic scra dOi, bô sung mt sO diêu cüa Quy 

chê Quãn1, sO dung tài san cOng cüa SO Ti.r pháp tinh Lang San ban hành kern 

theo Quyêt dinh so 73/QD- STP rlgày 19/4/20 19 cüa Giárn dôc SO. 
Diu 3. Chánh Van phOng, TruOng các phOng thuc SO, Thi tnthng các 

don vj s1r nghip, cong chOc, viên chOc, ngui lao dng SO Tu pháp chu trách 

nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. 
Noi nh?mn: 

- Nhii Diêu 3 (TH); 
- Si Tài chinh; 
- Kho bac Nhà rnsóc tinh 
- Lãnh dao Sô; 
- Luu: VT,VP, KT. 



CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip  - Ti, do - Hinh phüc  

QUY CHE 
Quãn I, sr ding tài san cong ella S& Tw pháp tinh Ling So'n 

(Ban hành theo Quyêt djnh so: 167/QD-STP ngày 07 tháng 6 nám 2022 
ctha Giám dóc S& Tzrpháp tinh Lgng Sun) 

Chtrong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diêu I. Pham vi diêu chinh và dôi ttrçrng áp diing 

1. Quy ch nay quydjnh các 1oii tài san cong do Sà Ti.r pháp quãn 1; vic 
quán Es', sll dung, niva sam, sra chüa, báo dir6ng tài san cOng; kiêm kê, diêu 
dông thu hi và thanh 1 tài san cOng thuc phm vi quãn 1 ella Sâ Tu pháp. 

D& tuçmg qulln 1 bao gm các tài san c djnh h€ru hlnh, vô hInh dll tiêu 
chu.n là tài san c djnh theo quy djnh. 

2. Quy ch áp ding dM vci các phông, dan vi true thuôc Sâ; cOng chirc, 
viên chiic và ngui lao dng Sâ Tu pháp tinh Lang San có lien quan den hot 
dng quán l, sCr dung tài san cOng ella S&. 

3. Di vOi các nôi dung không di.rcic quy dnh ti Quy ch nay thI thrc 
hin theo quy djnh dlla pháp lut hin hành ye quán l, sll dung tài san cong. 

4. Trên ca sâ quy djnli ella pháp 1ut, huàng dn dlla cap có thrn quyn 
và quy djnh ti Quy ché nay, các dan vj sir nghip tr1rc thuc S& xây dirng, ban 
hành Quy chê quán l2, si:r dicing tài san cong ella dun vj, gui Sâ Tu pháp Va Ca 
quan có thâm quyén theo quy djnh. 

Diu 2. Tài san cong thuc phm vi quãn L ella SO' Tux pháp 

1. Tài san cong thuc phm vi quàn I ella Si Tu pháp di.rçic hInh thành 
do: Tài San drnc Nhà nuOc giao cho Sâ quãn l và sCr dvng hoc Sâ mua sAm tir 
nguôn kinh phi ngân sách Nhà nisâc, các nguôn kirih phi hçip pháp khAc ella Sir. 

2.Tài san cOng thuc S Ti.r pháp gôm: 

a) Tr sà lam vic và tài sAn khác gAn lin vci dat thuc trti sO lam vic 
dlla SO; tru sO lam vic và tài sAn khác gàn lien vói dAt thuc trii sO lAm vic dlla 
SO nhung giao cho các dan vj sir nghip trrc thuc SO sO diing. 

b) Quyn sO ding dAt thuôc trit sO lam viêc; 

c) May moe, thi& bj; 

d) Phuang tiên vn tAi, thit bj truyn dn; 



d) Tài san vô hinh: Ph&n mm may vi tinh, bàn quyên tác giã, bang sang 
chê; tài san cô djnh vô hlnh khác. 

e) Tài san khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Nguyen tc quãn I, sü ding tài san cong 

1. Vic quàn 1, sr dung tài san cong phãi thirc hin theo dung quy dnh 
cia Luât Quãn l, sü dung tài san cOng và các van bàn quy djnh chi tiêt huàng 
dan thi hành. 

2. Chánh Van phông, Ktoán trumg cüa So có trách nhim phôi hçcp d 
tham mtxu cho Lânh dao  SO thông nhât vic quán I' tài san cong thuc SO; Kê 
toán truOng cüa SO tnrc tiêp quán l, theo döi vic sO dung toàn b tài san cüa 
SO; thirc hin báo cáo tInh hInh sO diing tài san cho cap có thâm quyên theo quy 
djnh. 

3. Tài san là may móc, thit bj phâi dixçic bào dung, sOa cha, gii gin, 
bão quân tot theo chê d quy djnh cOa Nba nuOc. 

4. Tài san cong phic vii cong tác quán I' phãi thrçic sO diing tit kim và 
hiu qua, dOng mvc dIch, dOng cOng nãng, dOi ttrmg, tiêu chuân, djnh mi:rc, chê 
d, theo quy djnh cOa pháp 1u.t và huGng dan cia cap có thâm quyên. 

5. Vic quàn l, si:r diing tài san cong phái duqc thrc hin cOng khai, minh 

bach; moi hành vi vi pham ché do quán 1', sO diing tài san cong phâi dugc xO l 
kjp thi, nghiêm minh theo quy dlnh cila pháp Iu.t và ni quy, quy chê, quy djrih 
cOa SO. 

Diu 4. Các hành vi b! nghiêm cam 

1. SO diing tài san cong không dOng m11c dich, tiêu chun, djnh mOc, chê 

d; sO diing lang phi hoc không sO dung tài san dugc giao gay lang phi; 

2. Li diing, lam dung chOc v11, quyên han chiêm doat, chim gir và sO 
diing trái phép tài san công; 

3. C lam trái các quy djnh ctia Nhà nuOc, cOa SO v quãn 1', sir diing 

tài san cOng; 

4. Hay hoai hoc Co lam hu hông tài san công; 

5. Nghiêm cm vic sO dicing tài san cOng dê phc vi cho các mçic dich cá 

6. Thiu trách nhim trong quán l d xãy ra vi phm pháp 1ut v quàn 
li', sO diing tài san Nhà nuOc; 

7. Không thirc hiên hotc thirc hin khOng dy dñ trách nhim, nghia vu 
trong qun l, sO dtng tài san cOng theo quy djnh cOa pháp lut. 

8. Hành vi bj nghiêm cam khác trong quãn l, sO ding tài san cOng theo 
quy dlnh  cOa pháp Iut có lien quan. 

nhân. 



Chu'ffng 11 

QUAN L, SLY DVNG  TAL SAN CONG 

Diu 5. Giao quãn I và sir dung tài san cong 

1. K toán tri.ràng cüa Sâ CO trách nhim báo cáo Chánh Van phOng Sâ dé 
tham mru cho Lãnh dao  Sâ quyêt djnh vic mua sam và bàn giao tài san cho các 
Phông, dan vj si'r ding tài san. 

Lãnh dao  các phOng cO trách nhim giao tài san cong cho các cá nhân 
tmg ngu?ñ trong Phông dé quãn 1, str dvng.  Ca nhan duqc giao quãn 1, sir 
dung tài san chiu trách nhiêm trithc Lãnh do phông ye quán 1 tài san, thiêt bj 
ducic giao; kjp thii báo cáo Lành do phOng ye tInh trng tài san trong qua trInh 
sir dung. 

Các cá nhân có nghia vi báo quán tài san Nhà nurc dã giao quán 12 và sr 
dung dông mic dIch, có hiu qua. 

2. Viêc bàn giao tài san phái thrçic [p thãnh biên bàn gita Chánh VAn 
phông ( ben giao) và LAnh dao phông chuyên mon (ben nhn). Ben giao và ben 
nh.n có trách nhiêm k vào biên bàn giao nhn. 

Di vói nhüng loai tài san khOng con nhu cu sr dicing, Lãnh dao  các 
phOng chuyên giao lai cho VAn phOng thi các PhOng mói hêt trách nhim quail 
1, sir ding may móc thiêt bj do. 

3. Tài san dA dtic giao cho các PhOng quán l khi bj mit, that thoát thl 
Tnx&ng phOng phãi chju trách nhiêm truóc LAnh dao Sâ, sau do quy trách nhim 
Ca nhân bôi thi.r&ng theo quy djnh. 

LAnh dao  các Phông và các Ca nhân chju trách nhim quãn l và sir dvng 
tài san tai  PhOng mInh tü khi dtiac giao den khi giao lti cho PhOng khác hoc 
thanh 1 theo quy djnh. 

4. Di vâi tài san mua bng kinh phi nghiêp vi (may vi tinh, may in, may 
chiêu, may ành, may ghi am, may quay phim...) d phitc vi cong vic chuyêri 
môn: Giao phOng chuyên mOn quân 1 vic si:r diing. 

K toán Sâ 1p S theo dOi tài san theo quy djnh. Tn.thng hçip xày ra bi 
mat tài san, hu hông tài san sê xem xét trách nhim cüa LAnh dto phông và Ca 
nhân CO lien quan. 

K toán cO trách nhim ghi vào so giao nh.n tài san và hrâng dn các 
phông quàn l tài san. 

5. Vic bô trI phucing tin vn tái xe 0 tO di cong tác phâi có Lnh diu xe 
do LAnh dao Van phOng thira 1nh Lânh do Si k lnh diu Xe. 

Diu 6. Quãn I, sü dting try s& Lam vic và tài san khác gn 1in vói dt 
thuôc tru s& lam viêc giao cho các don v sr nghiêp tryc thuc S& si'r dyng 

1. Trên cci si d xut cüa Tht.I trucing dan vj sr nghip, Chánh VAn phông 
Si báo cáo LAnh dao S xem xét vic giao tài san là tri s& lam vic và tâi san 



khác gtn 1in vOi dt thutc trl1 sO lam vic giao cho các dan vj sir nghip trirc 
thuc SO sO dung. Vic giao nhân tài san gira Chánh Van phông SO Va Thu 

tri.rOng dan vi six nghip phãi dirac lap thành biên bàn, hai ben k nhn, có XáC 
nhn cCia thO truOng ca quan. 

K toán truOng Co trách nhim theo dOi tài san cüa SO bàn giao cho dan v 

sl:r nghip quân l theo quy djnh. 

2. Trên cci sO bàn giao tài san cCia SO, dan vj dugc giao quán ly" sr dung 
có trách nhiêm sO dung tài san phic v11 cho vic thirc hin chOc nãng, nhim v 
và to chOc, bô may cila don vi dirge ca quan nhà nuOc có thâm quyên phê duyt. 

3. Trong qua trinh sO diing tài san cn sOa chcia, bào duOng, báo trj 
Lãnh do dan vi sir nghip dê xuât vOi Chánh van phOng báo cáo Lãnh do SO 
xin kiên quyêt djnh 

4. Khi không cO nhu cu si:r diing Thu tn.rOng don vj có trách nhim báo 

cáo Lãnh dao SO và bàn giao lai cho Chánh Van phOng, vic bàn giao tài san 
phâi duc lap thành biên ban, hai ben k nhn, CO xác nhn ciia thu truOng cci 

quan. 

Diu 7. Dãng k st'r dyng tài san dung chung 

1. Cháah Van phOng SO tham rnuu dãng k' tài san dOng chung vOi cci 
quan quán l cap trên ho.c khi có yêu câu. 

2. Tài san dCing chung trong SO Tu pháp không giao cho các phOng, cá 
nhân quán I2 và sO dung gôm: H thông din, ni.rOc, các tài san khác gãn lien vOi 

tn sO lam viêc. 

Giao Chárth Van phOng SO chi do K toán TrirOng và Van phOng SO chju 
trách nhim vic quán [' sO ding tài san dung chung trong cci quan SO Tir pháp. 

Diu 8. Dôi vói may móc, thit bj chuyên dung 

1. K toán truOng xem xét, rà soát bao cáo Chánh Van phOng SO trInh 

Lãrih do SO các Eoai tài san may moe, thiêt bj chuyên dung cua dan vj dê tong 
hçrp báo cáo cci quan cap trén ra quyêt djnh ban hành, dáp Ong yêu câu nhim V11 
cOa cci quan dan vj. 

2. May mOe, thiêt bj chuyên dung dune quán l2, sir diing nhtr các tài san 

cong khác ti cci quan dan vj. 

Diu 9. Nlua sam, sUa chü'a, bão dithng tài san cong 

1. Hang nãm, can cO vào k hoach, ngun kinh phI và nhu cu mua sm, 
sOa chOa, báo dirOng tài san cong phiic vi cOng tác chuyen mon nhim v1l, các 
phOng 1p phiêu dê xuât gOi Chánh Van phOng SO trInh Lãnh dao  SO. Chánh 
Van PhOng SO së chi dao vic mua sam, sOa chüa, bão dirOng sau khi dirgc Lath 
dao So phê duyt. 

DOi vOi nhtng tài san không cO trong danh miic tài san mua sam tp trung 
theo quy dnh cua EJBND tinh thI Chánh Van phông thông nhãt vOi Kê toán 
trithng cüa SO tham mini thirc hin vic mua sam theo quy djnh. 
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Di vOi nhfrng tài san có trong danh miic tâi san mua s.m tp trung theo 
quy dinh cña UBND tinh, Chánh Van phông SO tham mi.ru cho Lãnh cto SO 
däng k vOi SO Tài chInh dê mua sam tài san t.p trung. 

2. ThCi tuc thanh toán duçc can ci vào các van ban ch do k toán quy 
djnh, chirng tir thanh toán phái day dü vá bão dam tinh pháp 12:  Co báo giá, hçip 
dông thirc hin, biên ban giao nhn, hoá dun hqp 1, hçip pháp, biên ban thanh I 
hçp dng va các loai  giây tO khác theo quy djnh. 

3. Trong qua trInh sO dung tài san, Kê toán truOrig cüa SO tham mi.ru thuc 
hin bão duöng, sOachCra thing chê dO vàtiêu chuân k9 thuât do Nhà nijOc quy 
djnh ho.c theo khuyên cáo cCia nhà san xuât. 

4. Kinh phi mua sm, sCra chOa, báo duOng tài san Cong tO ngun kinh phi 
ngân sách nhà nuOc cap hoc các nguôn hçip pháp khác phái thirc hin theo quy 
djnh hin hành cCia pháp 1ut ye ngân sách Nhà nuOc vá các van ban huOng dan 
khác cOa Nba nixOc. 

5. Tài san km chon dê mua sam, sOa chi:ta, báo du6ng, báo trI thiét bj phái 
theo thing chê do, tiêu chuân, dinh mOc, dung muc dIch sO dung, t.ru tiên các san 
phâm có dO bn cao, hin dui, dông bO, tan suât sO diing iOn, tiêt kim nãng 
h.rçrng, có khá nãng mO rng Va nâng cap khi can thiêt. 

6. Di vó'i xe ô to bj hông c.n scra chüa, lái xc vit phiu d xut (ghi rO 
nôi dung can sOa chcta) dê xuât vOi Chánh Van phông SO dê báo cáo Lãnh dao 
SO. Tnr&ng hp dang trên duOng di cong tác xe bj hu hông cn scra cha, thay 
the, lái xe CO trách nhim báo cáo ThrOng doàn cong tác dé sCra chIa và dern day 
dO chOng tO hcp lé, kern theo báo cáo có xác nhn cOa TruOng doàn, chuyên Kê 
toán tnrOng dé báo cáo Lãnh ctao SO duyt thanh toán. 

Các dun vi sir nghip muon xeô to cOa SO d phc vi cOng tác dn dn 
xe bj hir hông phái sCra ch€a, thay the thiét bj, phi tOng, Chánh Van phông SO 
báo cáo Lãnh dao  SO xem xét, yêu câu dun vj sr nghip thrc hin sOa chra và 
thanh quyêt toán bang kirth phi cOa don vj sir nghip. 

Chánh Van phông SO tham mi.ru cho Lànhdo SO hra ch9n nhà thu d 
sOa chOa tái san cOng và tO chOc nghim thu khôi h.rgng hoàn thành; thanh 1 
h9p dOng chuyên hO so cho bO phn Kê toán thanh toán trong thOi han  sOm nhât 
kê tO ngày thanh 1. 

7. Vic d xut rnua sam, sOa chüa, bão duOng tài san cOng cOa SO dugc 
thirc hin theo H thông quán i chat h.rng theo TCVN 150 9001: 2015 cia SO. 

Diu 10. TInh hao mon tài san c djnh 

1. Tài san cô dinh sO dung cho hoat dng cOa co quan dugc tinh hao mOn, 
thOi gian sO diing và t E tmnh hao mOn thirc hin theo Thông Ui sO 45/201 8/TT-
BTC ngày 07/5/2018 ccta BO Tái chInh. 

ThOi han  sO diing tài san tôi thiu phái bang thOi gian tmnh hao mOn do 
Nhà nithc quy djnh. Các Phông có trách nhim bão quán tot dê kéo thOi gian sO 
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diing sau khi dn thOi han  hao mon ma vn sO dung dirgc thI van tiêp tic sO 
ding. 

DOi vOi tài san eô dinh nêu den han tInh hao mOn dã dirge kiêm tra ma 
van sO diing dirge thI tiêp tVc  sO dung. 

2. Kê toán tri.rOng cüa SO theo dOi, thtrc hin vic tInh hao mOn tài san cOa 
SO và ghi vào so sách, biêu mu theo quy dnh. 

Diu 11. Kiêm kê, diu dng, thu hii và thanh L tài san 

1. Hang nãm hoc theo yêu cu hotc dt xu.t, Kê toán truOng cüa SO phái 
tham mint cho Chánh Van phOng kiêm kê thirc hiên viêc kiêm kê tài san cOa SO, 
có dan tern, the tài san, theo dOi dôi vOi tài san cOa SO theo quy djnh. 

2. Trong truOng hqp cn thit, Chánh Van phOng SO thông nhât cOng Ké 
toán SO báo cáo Lãnh dao  SO quyêt djnh diêu dng tài san tO phOng nay sang 
phOng khác cOa SO và phãi vao sO theo dOi dê dam bâo sO ding tài san hiu qua. 

3. Viêc thu hi tài san dirge thixc hiên trong các truOng hcrp sau day: 

a) Scr dung không dOng muc  dich; 

b) Không cOn nhu c.0 hoc giãm nhu câu sO dung; 

c) ThOa tiêu chu.n, djnh mCrc cho phép; 

d) Tài san quy djnh tai  Khoân 5 Diêu nay; 

4. Trén ca sO kt qua kim kê tài san, dM vOi các Ioai tài san dã ht thOi 
gian sO dung, tài san hu hông khOng bào dam an toàn trong sO diing và không sO 
dung dirge can thanh 1 thI Ké toán SO báo cáo Chánh Van phOng chO trI 1p 
danh rnuc các loai tài san can thanh I dê báo cáo Giám doe SO thành l.p Hi 
dông dê thanh 1 tâi san theo dOng quy djnh. 

K toán twang cOa SO chlu tráeh nhim lam các thO t11c thanh 1' tài san 
theo dOng quy djnh cOa pháp 1ut. 

Diêu 12. Trách nhim bàn giao tài san cong khi thay dOl t chfrc b 
may, thay dôi ngirOi dung du 

1. Khi thay di t chIrc b may (do sap nh.p, giái th), TruOng phOng có 
trách nhim bàn giao lai  tài san cOa phOng cho Chánh Van phông SO. Chánh 
Van phOng SO báo cáo Lânh dao  SO và ehi dao  Kê toán trirOng tiêp nh.n tài san, 
ghi vào sO theo dOi tài san theo quy djnh. 

Trn&ng hqp sap nhp phông ma phOng tiêp nhn vic sap nhp có nhu cu 
tiêp tVe  sO dung tài San cOa phOng bj sap nhp thI TrnOng phOng thông nhât vOi 
Chánh Van phOng dé báo cáo Lãnh do SO. Vic bàn giao tài san dirge thirc hin 
giOa TrirOng phOng bi sap nhâp, TnrOng phOng tiêp nhn, có xác nh.n cOa Lãnh 
dao Van phOng. Ké toán trirOng cO trách nhim ghi vâo sO theo dOi tài san cOa 
So. 
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2. Trithng hçp thay di ngi.thi dtmg d.0 (Tnrng phông): Tru&ng phông 
Cu có trách nhirn 1p biên bàn bàn giao lai toàn bô tâi san cüa phông cho 
Tnthng phông mi tiêp nhn, quán 1, giao chuyên viên sü diing. 

Diu 13. Thic hin kê khai, cong khai các Ioi tài san cOng 
Kê toán trtthng có trách nhim thuc hiên kê k.hai, Cong khai các 1oi tài 

san cong cña S theo quy djnh ti Nghj djnh s I51/2017/ND-CP ngày 
26/12/2017cüa ChInh phü. Các mâu biêu ké khai, cOng khai theo quy djnh ti 
Thông ttr sO 144/201 7/TT-BTC ngày 29/12/2017 cüa B Tài chinh. 

Chirong III 

TO CHIXC THU'C HIIN 

Diêu 14. Trách nhim thi hành 

Các Phông có trách nhim ph bin, theo dOi, dOn dc, nhäc nh, tng 
hp tInh hlnh thrc hin Quy chO, báo cáo Lành ct.o S&. 

Quy ch nay duçrc ph bin dn toàn the cOng chirc, viên chrc, ngithi lao 
dng cüa Si dê thirc hin. 

Diêu 15. Xir 1 vi phim 

1. COng chüc, viên cht'rc, ngtthi lao dng có hành vi vi pham vic quán 1, 
sr diing tài sang cOng thI tüy theo tInh chat, mirc d vi phtm sê bj nhãc nhi, phê 

binh tai PhOng, trong các cuc hp ctia cci quan, doàn the hotc bj xü 1 theo quy 

djnh cüa pháp Iut. 

2. Viêc thrc hiên Quy ch nay là mt trong nhung tiêu chI dánh giá, phân 
1oi mrc do hoàn thành nhim vi.i cüa cong chi.'rc, viên chirc, ngui lao dng và 
trong cOng tác thi dua khen thtthng hang näm. 

Diu 16. To chfrc thtrc hin 

1. Chánh Van phèng S& có trách nhim tham mru huâng dn, giám sat 
thtrc hin Quy chê nay. 

2. Trong qua trInh th1rc hin nu có vithng mc d nghj các phèng, &m vl 
phán ánh ye Chánh Van phông Sâ dê báo cáo Lánh do Sâ xem xét, süa dôi, bô 
sung cho phii hcjp./. 
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