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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH  
 

Số:          /HD-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

HƢỚNG DẪN 

Bàn giao trụ sở, tài sản, kinh phí, quản lý sử dụng 

kinh phí ngân sách và tài sản nhà nƣớc tại đơn vị khi sắp xếp 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết 

số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Hướng dẫn số 179/STC-QLNS ngày 14/02/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn bàn giao trụ sở, tài sản, kinh phí, quản lý sử 

dụng kinh phí ngân sách và tài sản nhà nước tại đơn vị khi sắp xếp; Kế hoạch số 

50/KH-UBND ngày 18/02/2020 của UBND huyện Trùng Khánh triển khai, thực 

hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Trùng Khánh. 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

về việc bàn giao trụ sở, tài sản, kinh phí, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách và tài 

sản nhà nước tại các đơn vị khi sắp xếp như sau: 

I. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ, BÀN GIAO TÀI CHÍNH, TÀI SẢN 

1. Từng đơn vị thực hiện kiểm kê tài sản theo chế độ quy định, lập đầy đủ hồ 

sơ về tài sản, các nguồn tài chính nhà nước trước khi sắp xếp; đối chiếu với kết quả 

đã kiểm kê tại thời điểm gần nhất trước đó để xác định tài sản, tiền vốn,... thừa, 

thiếu và xác định trách nhiệm để xử lý dứt điểm trước thời điểm sắp xếp. Khi bàn 

giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị 

phải lập biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính giữa các bên 

(kể cả các khoản nợ phải thu, phải trả (nếu có). Tuyệt đối không để xảy ra tình 

trạng thất thoát tài sản, tiền, vốn nhà nước khi thực hiện sắp xếp. 

Các đơn vị phải thực hiện khoá sổ kế toán, xác định nợ chưa thanh toán (nếu 

có), lập báo cáo tài chính tại thời điểm thống nhất. Thực hiện rà soát đối chiếu cụ 

thể các nguồn kinh phí được sử dụng (kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác), có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch đối với 

dự toán còn dư tại Kho bạc nhà nước đến thời điểm bàn giao, gửi phòng Tài chính 

- Kế hoạch thẩm tra trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh và giao dự toán 

cho đơn vị mới tiếp nhận theo quy định như sau: 

- Thực hiện khoá sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, 

lập báo cáo tài chính; phân chia tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao 
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và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao đúng quy định tại Luật Kế toán và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán; 

- Các đơn vị phải thực hiện rà soát đối chiếu, làm rõ trách nhiệm để xử lý 

dứt điểm các khoản công nợ, tạm ứng (nếu có), nhất là các khoản công nợ thanh 

toán đối với cá nhân. Đối với những khoản công nợ (phải thu, phải trả) chưa đủ 

điều kiện để thanh toán dứt điểm trong quá trình bàn giao thì phải xác định rõ số 

tiền, trách nhiệm để cơ quan tiếp nhận tiếp tục giải quyết theo quy định. Nghiêm 

cấm mọi hành vi lợi dụng việc bàn giao để xoá bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trả, thu 

hồi công nợ của cơ quan hợp nhất, sáp nhập giải thể. 

- Rà soát các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với 

đơn vị (nếu có). 

- Phải thực hiện quyết toán sổ thu phí, thu sự nghiệp và kinh phí chi thường 

xuyên được giao trong năm đã sử dụng theo chế độ từ đầu năm đến thời điểm khoá 

sổ kế toán, báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Thực hiện bàn giao đầy đủ, chính xác hồ sơ, chứng từ kế toán và các tài 

liệu liến quan đến tình hình tài chính, tài sản cho cơ quan tiếp nhận. 

- Bàn giao toàn bộ tài sản và các nguồn tài chính nhà nước của các đơn vị 

cho cơ quan được tiếp nhận theo nguyên tắc thực hiện kiểm kê tài sản, đối chiếu 

giá trị tài sản trên sổ sách, đảm bảo khớp đúng; lập báo cáo kiểm kê tài sản trường 

hợp có chênh lệch phải xử lý chênh lệch trước khi bàn giao; đồng thời đảm bảo các 

đơn vị hoạt động bình thường ngay sau khi sắp xếp. Sau khi sắp xếp Thủ trưởng 

đơn vị mới có trách nhiệm, bố trí sử dụng theo đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức 

hiện hành; đối với tài sản dôi dư, lập phương án để trình cấp có thẩm quyền quyết 

định xử lý theo đúng chế độ quy định. Việc bàn giao tài sản và các nguồn tài chính, 

công nợ cần thảo luận thống nhất theo nguyên tắc cơ quan nhận bàn giao tài sản 

được hình thành từ công nợ thì có trách nhiệm nhận nợ. 

 2. Đối với đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng 

kinh phí, tài sản được bàn giao đúng mục đích và chế độ quy định, bảo đảm sử 

dụng kinh phí trong phạm vi dự toán đầu năm được giao cho đơn vị, không đề nghị 

ngân sách cấp bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên (trừ trường hợp đặc biệt 

được cấp có thẩm quyền giao bổ sung thêm biên chế, nhiệm vụ mới). 

Căn cứ vào biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kể toán theo đúng 

quy định tại Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán; nhận, 

lưu trữ tài liệu kế toán của đơn vị hợp nhất, sáp nhập. 

Căn cứ bàn giao, tiếp nhận kinh phí, tài sản là bảng cân đối tài khoản và báo 

cáo kết quả kiểm kê tài sản tại thời điểm bàn giao; việc bàn giao tài sản phải thực 

hiện cùng với bàn giao nguồn kinh phí. Khi bàn giao tài sản, hai bên giao nhận 

phải xác định nguồn kinh phí thực tế hiện có, đảm bảo khớp đúng với giá trị tài sản 

đã giao nhận và phải lập biên bản bàn giao theo chế độ quy định. 

Tài sản, vật tư, tiền vốn, ... đã được bàn giao, tiếp nhận, cơ quan, đơn vị 

nhận bàn giao, tiếp nhận có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi tài sản, tiền vốn của 

cơ quan, đơn vị mình theo đúng chế độ quản lý tài sản, tiền vốn nhà nước theo quy 

định. 

Tài sản bàn giao phải đáp ứng được nhu cầu làm việc cần thiết theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm sắp xếp trang bị tài sản, máy móc thiết bị theo 
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đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, phục vụ thiết thực hiệu quả cho công 

tác. Thực hiện bàn giao nguyên trạng theo giá trị sổ sách kế toán, trên cơ sở có 

biên bản bàn giao, có chứng kiến của cơ quan tài chính và các cơ quan liên quan, 

tuyệt đối không làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. 

 3. Việc bàn giao và tiếp nhận bàn giao tài chính, tài sản không được làm ảnh 

hưởng đến công việc chuyên môn của các đơn vị trong diện bàn giao; cũng như 

không để ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị tiếp nhận và đồng thời phải bảo 

đảm việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đúng 

tiến độ. 

II. NỘI DUNG XỬ LÝ, BÀN GIAO TIẾP NHẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC. 

1. Về công tác quyết toán NSNN năm 2019: 

- Các đơn vị nghiêm túc thực hiện quyết toán ngân sách năm 2019 theo 

Thông báo số 43/TB-TCKH ngày 05/02/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện thông báo lịch duyệt và thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019. 

- Việc tổng hợp quyết toán ngân sách niên độ 2019 của các đơn vị Ủy ban 

nhân dân huyện giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo Sở Tài 

chính theo quy định. 

2. Về dự toán thu, chi NSNN năm 2020: 

- Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của các đơn vị mới sau khi sắp xếp 

được tổng hợp từ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của các đơn vị trước khi sắp 

xếp đã được cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Phải thực hiện bàn giao toàn bộ dự toán chi trong năm; dự toán năm trước 

còn dư chưa sử dụng được phép chuyển sang năm sau; dự toán được bổ sung từ 

đầu năm đến thời điểm bàn giao, tình hình rút dự toán từ đầu năm đến thời điểm 

bàn giao các khoản tạm ứng, các khoản phải thanh toán số dư dự toán chưa sử 

dụng tại Kho bạc Nhà nước đến thời điểm bàn giao; số dư tiền mặt và tiền gửi của 

cơ quan mình theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho cơ quan 

tiếp nhận để tiếp tục quản lý, sử dụng. 

- Trên cơ sở số liệu tài chính thống nhất bàn giao, UBND huyện mới ban 

hành quyết định công nhận số dự toán chi trong năm; dự toán năm trước còn dư 

chưa sử dụng được phép chuyển sang năm sau; dự toán được bổ sung từ đầu năm 

đến thời điểm bàn giao, tình hình rút dự toán từ đầu năm đến thời điểm bàn giao, 

các khoản tạm ứng, các khoản phải thanh toán; số dư dự toán chưa sử dụng tại Kho 

bạc Nhà nước đến thời điểm bàn giao và các nội dung tài chính khác liên quan đến 

việc bàn giao. 

- Các đơn vị tổ chức bàn giao và tiếp nhận toàn bộ công tác quản lý tài chính 

kế toán từ đơn vị cũ sang cho đơn vị mới, bảo đảm không được để gián đoạn 

nhiệm vụ vì lý do kinh phí. 

Trong thời gian tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài chính, trường hợp thực hiện 

chưa xong, thì đơn vị tiếp nhận phải có trách nhiệm chi trả thanh toán đầy đủ toàn 

bộ tiền lương và các khoản có tính chất như lương cho cán bộ công chức của đơn 

vị được tiếp nhận trong phạm vi dự toán kinh phí của đơn vị được cấp có thầm 

quyền giao đầu năm. 
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3. Chứng từ kế toán: 

- Các đơn vị thuộc diện sáp nhập vào đơn vị khác phải tổ chức bàn giao tài 

liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ như: Chứng từ 

kế toán, sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, Báo cáo tài chính của đơn vị cho 

đơn vị tiếp nhận để thực hiện bảo quản, lưu trữ theo quy đinh của Luật kế toán, 

theo nguyên tắc sau: 

+ Đối với tài liệu kế toán liên quan đến kinh phí, công nợ chưa xử lý và 

quyết toán chưa đưa vào lưu trữ, được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. 

+ Đối với tài liệu kế toán liên quan đến tài sản (nhà, cửa, vật kiến trúc, máy 

móc, thiết bị, phương tiện đi lại, công cụ, dụng cụ, vật tư, hàng hoá...): phân chia 

cho đơn vị nào thì bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan cho đơn vị đó. 

+ Đối với tài liệu kế toán đã được xử lý và quyết toán trước thời điểm khoá 

sổ kế toán, tài liệu kế toán đã được đưa vào lưu trữ theo chế độ lưu trữ hiện hành 

được bàn giao cơ quan quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Đơn vị tiếp nhận căn cứ biên bản bàn giao, thực hiện mở sổ kế toán để theo 

dõi hạch toán kể toán, quản lý số kinh phí và tài sản được bàn giao; thực hiện tiếp 

nhận và bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán của đơn vị bàn giao theo quy định. 

4. Về quyết toán vốn đầu tƣ: 

- Quyết toán dự án hoàn thành: 

+ Đối với những dự án đã có hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

trước ngày sát nhập: cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (cũ) phải khẩn 

trương tổ chức phê duyệt quyết toán; trường hợp đến ngày điều chỉnh địa giới hành 

chính vẫn chưa phê duyệt được quyết toán thì phải bàn giao đầy đủ hồ sơ trình 

duyệt quyết toán của dự án, cùng với những công việc thẩm tra đã thực hiện được 

(nếu có) cho cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (mới) để tiếp tục tổ chức 

thực hiện phê duyệt quyết toán cho các dự án theo chế độ quy định. 

+ Đối với những dự án đã hoàn thành nhưng đến ngày điều chỉnh địa giới 

hành chính chưa có hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường hợp 

bàn giao nhưng không thay đổi chủ đầu tư, thực hiện lập báo cáo và trình duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyêt quyết toán theo 

chế độ quy định. Trường hợp dự án được bàn giao sang chủ đầu tư mới thì thực 

hiện bàn giao đầy đủ hồ sơ, tình hình quản lý của dự án cho chủ đầu tư mới lập báo 

cáo quyết toán dự án hoàn thành để cấp có thẩm quyền (mới) phê duyệt quyết toán 

theo chế độ quy định. 

- Quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo 

niên độ ngân sách hàng năm (quyết toán niên độ ngân sách năm 2019): Chủ đầu tư 

lập báo cáo quyết toán năm theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 

15/8/2017 của Bộ Tài chính gửi các ban, ngành cấp huyện được phân cấp quản lý. 

Các ban, ngành cấp huyện xét duyệt quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách 

nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện thẩm định xét duyệt quyết toán trước khi thực hiện bàn giao, sát nhập. 

 5. Quản lý, sử dụng tài chính của các đơn vị sau khi sắp xếp 

- Về đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách: các đơn vị sau khi sáp nhập, 

hợp nhất có thay đổi về tên đơn vị, mẫu dấu, mẫu chữ ký thì phải làm thủ tục để 

trình Sở Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách. 
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- Về mở, sử dụng sổ kế toán: các đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập thành 

đơn vị mới thì phải thực hiện mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn 

bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan. 

- Về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản: thực hiện theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hưởng dẫn 

thực hiện. Trong đó cần lưu ý thêm một số nội dung như sau: 

Dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền giao, phân bổ cho các cơ quan, 

đơn vị trước khi sáp nhập, hợp nhất theo loại, khoản (lĩnh vực, ngành) nào của 

Mục lục ngân sách nhà nước, thì phải thực hiện giao, phân bổ dự toán cho cơ quan, 

đơn vị mới tiếp nhận, sử dụng theo đúng loại, khoản (linh vực, ngành) đó. 

Đối với các nhiệm vụ chi không thực hiện chế độ tự chủ, chi không thường 

xuyên, chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù và nhiệm vụ chi có mục tiêu khác đã được 

cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện chi tiêu theo đúng mục 

tiêu, chế độ và nội dung dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm 

trước khi được tổ chức, sắp xếp lại; không được sử dụng kinh phí của nhiệm vụ, 

mục tiêu này để chi cho nhiệm vụ, mục tiêu khác nếu chưa được cấp có thẩm 

quyền quyết định cho phép điều chỉnh mục tiêu, nội dung chi. 

Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được giao thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định, thì sau khi tổ chức, sắp xếp lại cơ 

quan, đơn vị phải thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lại Quy chế chi tiêu nội bộ 

để thực hiện bảo đảm theo đúng chế độ quy định và phù hợp với khả năng nguồn 

kinh phí, đặc thù hoạt động, tổ chức bộ máy của từng loại hình cơ quan, đơn vị sau 

khi sắp xếp. 

III. NỘI DUNG XỬ LÝ, BÀN GIAO TÀI SẢN CÔNG LÀ TRỤ SỞ LÀM 

VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIÊP, MÁY MÓC THIẾT BỊ. 

1. Thành lập Hội đồng để kiểm kê và xác định giá trị tài sản theo sổ kế 

toán. 

- Các đơn vị thành lập Hội đồng để kiểm kê tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và các tài sản khác gắn 

liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất theo sổ kế toán. Thành phần Hội đồng 

do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần 

kiểm kê. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm kê: Hội đồng kiểm kê phải lập biên bản về 

việc kiểm kê tài sản, biên bản kiểm kê tài sản phải phản ánh đầy đủ và trung thực 

toàn bộ quá trình kiểm kê tài sản; Lập danh mục phương án xử lý tài sản máy móc 

thiết bị, công cụ, dụng cụ báo hỏng, mất... đề nghị các hình thức xử lý như điều 

chuyển, thanh lý, bán của đơn vị (nếu có). 

- Các đơn vị xem xét thẩm quyền xử lý tài sản máy móc thiết bị công cụ 

dụng cụ có giá trị dưới 100 triệu đồng trên 01 đợn vị tài sàn theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân 

cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 2. Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh, huyện theo quy định 

phân cấp là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tài sản khác gắn 

liên với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất; máy móc thiết bị có giá trị từ 100 triệu 

đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản. Sau khi kiểm kê xác định giá trị tài sản theo sổ kế 
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toán hoàn thành xong, UBND các xã trình UBND huyện để lập phương án xử lý 

theo các hình thức thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công 

trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, các hình thức khác theo Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ và Quyết định số 32/2018/QĐ- UBND ngày 19/10/2018 của UBND 

tỉnh gửi Sở Tài chính. 

 3. Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản sau khi thay đổi tên gọi do 

sáp nhập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm báo 

cáo kê khai tài sản công theo quy định tại Mục 3 chương XIV của Nghị định số 

151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các mẫu biểu của Thông tư số 

144/2017/TT- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính gửi Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện tổng hợp việc điều chỉnh tăng, giảm tài sản. 

IV. THỜI HẠN KHOÁ SỔ CHỐT SỐ LIỆU ĐỂ BÀN GIAO TIẾP NHẬN 

 - Thời điểm khoá sổ kế toán và kiểm kê tài sản để bàn giao tài chính: ngày 

28/02/2020. 

- Thời điểm gửi báo cáo: hoàn thành công tác đối chiếu, kiểm kê gửi Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện trƣớc ngày 10/3/2020. 

 - Mọi nhu cầu, nhiệm vụ chi của đơn vị bàn giao phát sinh từ sau thời điểm 

khoá sổ kế toán quy định tại công văn này do cơ quan tiếp nhận thanh toán, chi trả. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

 1. Trách nhiệm của cơ quan bàn giao 

Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chính xác 

trung thực việc rà soát, đối chiếu kinh phí, thực hiện khoá sổ kế toán kiểm kê tài 

sản, xác định công nợ chưa thanh toán; lập báo cáo tài chính gửi cơ quan tài chính 

cùng cấp làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chinh kinh phí, điều 

chuyển tài sản để thực hiện chia tách, bàn giao kinh phí và tài sản nhà nước theo 

quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản này. 

Thực hiện bàn giao toàn bộ tình hình tài chính, chi tiết theo từng nhiệm vụ 

chi; bàn giao tài sản, công nợ chưa thanh toán theo quy định; lập biên bản bàn giao 

và ghi số kế toán theo biên bản bàn giao. 

Thực hiện phân loại, bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán liên quan đến kinh phí, 

tài sản, nợ chưa thanh toán cho đơn vị tiếp nhận. 

Ghi rõ từng danh mục dự án, công trình, các nguồn vốn đầu tư bố trí cho 

từng công trình và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến dự án công trình để bàn 

giao cho đơn vị tiếp nhận. 

 2. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận 

Căn cứ vào Quyết định điều chỉnh kinh phí, điều chuyển tài sản của cấp có 

thẩm quyền, biên bản bàn giao tài chính tài sản, thực hiện mở sổ kế toán để theo 

dõi, hạch toán kế toán, quản lý đối với số kinh phí nhận bàn giao, bao gồm: số kinh 

phí chưa sử dụng và số kinh phí đơn vị bàn giao đã sử dụng; bảo quản và lưu trữ 

hồ sơ quyết toán và các chứng từ được bàn giao theo quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn theo nội dung, 

chương trình, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sử 
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dụng số kinh phí nhận bàn giao theo đúng chế độ, định mức chi hiện hành để phục 

vụ cho các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và thanh toán công nợ (nếu có). 

Quản lý, sắp xếp và sử dụng tài sản, trụ sở làm việc được bàn giao hiệu quả, 

đúng mục đích, đúng chế độ quy định. 

 3. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị thực hiện việc khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa 

thanh toán lập báo cáo tài chính và thực hiện việc bàn giao, xử lý tài sản tài chính 

theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản này. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan trong việc thẩm định, trình cấp có thẩm 

quyền quyết định việc xử lý tài chính, tài sản của các cơ quan đơn vị theo quy định 

của pháp luật và phân cấp quản lý tài chính tài sản của tỉnh kịp thời phát hiện, báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý, thu hồi đối với số kinh phí, tài 

sản sử dụng không đúng mục đích vượt tiêu chuẩn định mức. 

Trên đây là Hướng dẫn bàn giao trụ sở, tài sản, kinh phí, quản lý sử dụng 

kinh phí ngân sách và tài sản nhà nước tại đơn vị khi sắp xếp của Ủy ban nhân dân 

huyện, đề nghị các đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) để thống nhất, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy 

- TT. HĐND huyện; 

- TT. UBND huyện; 

- Chi cục thuế, KBNN huyện; 

- VP Huyện ủy; Khối đoàn thể, tổ chức CTXH; 

- Các phòng ban chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử;  

- Lưu: VT, TCKH. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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