
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộ TÀI CHÍNH Độc lập -Tự do - Hạnh phức

SỐ: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

THÔNG T ư  LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành 

thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định sổ 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ quy định chỉ tiêt và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết và hướng dãn thi hành một sô điêu của Luật khoa học và công 
nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đổi với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thấm quyển, thủ tục xác lập quyển sở hữu của nhà nước về tài sản 
và quản lý, xử lỷ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ câu tố chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài 
chính;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dãn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua 
việc triền khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và cồng nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều l o  Phạm  vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thanh 
thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, bao 
gồm:
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a) Tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ;

b) Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thể hiện dưới dạng tài sản hữu hình và tài sản vô hình;

c) Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ.

2. Việc quản lý, sử dụng, xử lý đối với tài sản được trang bị cho Ban chỉ 
đạo, Ban chủ nhiệm, Văn phòng chương trình và các tổ chức khoa học và công 
nghệ đê phục vụ công tác quản lý; tài sản do phía nước ngoài chuyển giao cho 
Chính phủ Việt Nam không thuộc phạm vi điêu chỉnh tại Thông tư này và được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của 
Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng 
vốn nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Các tổ chức, cá nhân là đối tượng thụ hưởng kết quả của việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước đối với tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, xử lý tài sản 
được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua 
việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân 
sách nhà nước

1. Chỉ thực hiện trang bị tài sản cần thiết phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Việc trang bị tài sản phải phù họp với nhiệm vụ được giao, dự toán 
được phê duyệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán, báo cáo, 
bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của pháp luật.

4. Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng kết quả đó phải được xác 
định cụ thế trong thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

5. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ phải được xử lý kịp thời theo quy định tại Thông tư 
này và pháp luật có liên quan khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hêt thời hạn
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thực hiện theo Hợp đồng hoặc có quyết định chấm dứt thực hiện hoặc chưa hết 
thời hạn thực hiện theo Hợp đồng nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

6. Việc quản lý, xử lý tài sản được thực hiện công khai, minh bạch; mọi 
hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp 
luật.

Chương II
QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẺ TRIỂN KHAI 

THỨC HIỆN NHIỆM v ụ  KHỌA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ s ử  DỤNG
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục 1
TRANG BỊ TÀI SẢN ĐẺ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 4. Điều chuyển tài sản

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm sắp xếp, bố trí trong số tài sản hiện có của tố chức đế thực hiện nhiệm vụ. 
Trường hợp không sắp xếp, bố trí được, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ báo cáo cấp có thấm quyền quyết định điều chuyến tài sản 
(nếu có) để thực hiện nhiệm vụ.

2. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản thực hiện theo quy định 
cửa pháp luật về quản lý, sử đụng tài sản nhà nước và quy định tại Điều 10, 21
và 29 Thông tư này.

3. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định tại các Điều 11, 12, 23 và
29 Thông tư này.

Điều So Tlraê tài sản

1. Việc thuê tài sản được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

a) Không sắp xếp, bố trí được trong số tài sản hiện có của tổ chức chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Không áp dụng được hình thức điều chuyển tài sản hoặc có điều 
chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phàn;

c) Có nhu cầu sử dụng tài sản trong thời gian ngắn (dưới 50% thời gian sử 
dụng theo chế độ quy định đối với từng tài sản nhưng không quá 3 năm) hoặc 
nhu cầu sử dụng không thường xuyên;

d) Hiệu quả của việc thuê tài sản cao hon việc mua sắm tài sản.

2. Căn cứ vào điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lập danh mục tài sản thuê và đưa vào
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3 . Tố chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện 
việc thuê tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và pháp luật có liên quan sau khi được cấp có 
thâm quyên phê duyệt.

Điều 6. Mua sắm tài sản

1. Việc mua sắm tài sản được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

a) Không sắp xếp, bố trí được trong số tài sản hiện có của tổ chức chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Không áp dụng được hình thức điều chuyển tài sản hoặc có điều 
chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phần;

c) Không áp dụng được hình thức thuê tài sản.

2. Căn cứ vào điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lập danh mục tài sản mua sắm và 
đưa vào dự toán của nhiệm vụ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ phê duyệt.

3. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ to chức việc mua sắm tài sản theo quy định của 
pháp luật về mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước.

dự toán của nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và
công nghệ phê duyệt.

Mục 2
SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỬA, HẠCH TOÁN, BÁO CÁO 

TÀI SẢN ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẺ TRIẺNKHAI THựC HIỆN NHIỆM v ụ
k h o a ’ h ọ c  v à  c ô n g  n g h ẹ

Điều 7. Sử đụng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản

1. Tài sản phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

2. Tài sản phải được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định. Thủ 
trưởng tố chức chủ ừì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định 
việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản được bố trí từ nguồn kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ.

Điều 8. Hạch toán, báo cáo tài sản

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm mở sổ theo dõi riêng tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ theo chế độ kế toán hiện hành. Tài sản mua sắm, nhận
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điều chuyển được tính hao mòn theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT- 
BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn 
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ 
chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hàng năm, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có trách nhiệm kiểm kê, lập Báo cáo danh mục tài sản theo Mau số 01/TSKHCN 
ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo danh mục tài sản được gửi kèm báo 
cáo theo niên độ ngân sách đối với số kinh phí thực nhận và thực chi khi thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đế cơ quan quản lý tài chính của nhiệm vụ 
tống hơp, theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản.

Mục 3
XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẺ TRIỂN KHAI THựC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 9. Hình thức xử lý tài sản

1. Điều chuyển tài sản:

a) Điều chuyển sang cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị 
lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, 
đơn vị) có nhu cầu sử dụng tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị;

b) Điều chuyển để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác.

2. Thanh lý đối với các tài sản đấ vượt quá thời gian sử dụng theo chế độ 
quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được, tài sản bị hư hỏng không thể sử 
dụng được.

3. Bán đối với các tài sản không xử lý theo hình thức điều chuyển hoặc 
thanh lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này như sau:

a) Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ;

b) Trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không có nhu cầu mua tài sản thì thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Nhà nước chuyển giao không bồi hoàn tài sản được trang bị để thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết được quy định tại Điều 32 Luật 
khoa học và công nghệ và Điều 38 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngằỵ 
27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật khoa học và công nghệ. Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
liên kêt, thực hiện xử lý tài sản theo quy định của pháp luật có liên quan.
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Điều 10. Thẩm quyền quyết định xử iý tài sản

1. Trường họp điều chuyển tài sản cho doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định.

2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp 
cơ sở thuộc bộ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ do trung 
ương quản lý), trừ trường họp quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có tài sản quyết định (và 
báo cáo về Bộ Tài chính) điều chuyển tài sản của các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương 
khác và các địa phương theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung 
ương và Chủ tịch ú y  ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp 
quyết định điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tố chức, đơn vị, nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý; quyết định bán, thanh lý tài sản của 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm quản lý.

3. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở thuộc 
tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ do địa phương quản lý), 
trừ trường họp quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (và báo cáo về Bộ Tài 
chính) điều chuyển tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa 
phương quản lý cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
thuộc trung ương quản lý hoặc giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh có liên quan;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp quyết 
định điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi quản lý; quyết định bán, thanh lý tài sản của các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý.

Điều 11. Trình tự xử lý tài sản

1. Khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hết thời hạn thực hiện theo Họp 
đồng hoặc có quyết định chấm dứt thực hiện, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
có trách nhiệm bảo quản tài sản và hồ sơ của tài sản cho đến khi hoàn thành việc 
xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày nhiệm vụ khoa học và công nghệ hết 
thời hạn thực hiện theo Họp đông hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết

5. Đối với tài sản thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc
xử lý thực hiện theo nội dung Hợp đồng thuê tài sản đã ký kết với bên cho thuê.
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định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ phải hoàn thành các công việc sau đây:

a) Thực hiện kiểm kê tài sản. Việc kiểm kê tài sản phải lập thành Biên bản 
theo Mau số 02/TSKHCN ban hành kèm Thông tư này; trường hợp phát hiện 
thừa, thiếu tài sản phải ghi rõ trong Biên bản kiểm kê tài sản, xác định rõ nguyên 
nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo chế độ quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước;

b) Đe xuất phương án xử lý tài sản theo Mau số 03/TSKHCN ban hành kèm 
theo Thông tư này, gửi đơn vị được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh giao trực tiếp quản lý kinh phí để tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi là đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ).

Trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
nhu cầu nhận điều chuyển tài sản hoặc mua trực tiếp tài sản thì phải đề xuất cụ thể 
trong phương án xử lý.

3. Đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm tổng 
hợp, lập phương án xử lý tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 
phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Thông tư này 
quyết định xử lý.

4. Sau khi có quyết định xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền, việc tổ chức 
xử lý tài sản được thực hiện theo quy định tại các Điều 12, 13 và 14 Thông tư 
này.

Điều 12. Tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản có quyết định 
điều chuyển

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản 
của cấp có thẩm quyền, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ phối họp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản thực hiện việc 
bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định tại Thông tư số 43/TC-QLCS ngày 
31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa 
các cơ quan hành chính sự nghiệp, to chức kinh tế theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quỵền và Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/TC-QLCS.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thưc hiên bán tài sản

1. Đối với tài sản có quyết định bán trực tiếp:

a) To chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm thành lập Hội đồng định giá để xác định giá bán hoặc thuê tổ chức có đủ 
điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá bán tài sản. Giá bán tài sản
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b) Tố chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm ký Hợp đồng bán tài sản theo Mầu số 04/TSKHCN ban hành kèm theo 
Thông tư này; đăng ký mua hóa đon bán tài sản nhà nước tại Sở Tài chính hoặc 
Phòng Tài chính - Ke hoạch cấp huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở để xuất cho 
người mua theo quy định tại Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước 
và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước;

c) Tiền bán tài sản phải được nộp một lần trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày ký hợp đồng bán tài sản. Trường hợp tài sản có giá bán từ 500 triệu đồng 
trở lên /01 đơn vị tài sản và đơn vị mua có đề nghị thì cấp có thẩm quyền quyết 
định bán tài sản xem xét, quyết định cho người mua được nộp nhiều lần; mức 
nộp hàng năm tối thiểu bằng tiền bán tài sản chia cho số năm sử dụng còn lại 
của tài sản đó theo chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại các cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tố chức có sử dụng ngân sách nhà nước 
quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tố chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đối với tài sản có quyết định bán đấu giá:

a) Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ký hợp 
đồng thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá. Trường 
họp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá 
thì Thủ trưởng tố chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết 
định thành lập Hội đồng bán đấu giá do Lãnh đạo cơ quan quyết định thành lập 
Hội đồng làm Chủ tịch; các thành viên khác bao gồm đại diện đơn vị quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, đại diện 
cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần) và các thành viên khác có liên quan;

b) Việc xác định giá khởi điểm, trình tự, thủ tục bán đấu giá được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp 
luật về bán đấu giá tài sản;

c) Việc xuất hóa đơn bán tài sản nhà nước cho người mua thực hiện theo 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 14. Tổ chức thực hiện thanh lý tài sảe

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm tổ chức thanh lý tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Phương thức, trình tự, thủ tục thanh lý tài sản thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 52/2009/NĐ~CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi 
tiết vả hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy 
định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày
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03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 09/2012/TT-BTC 
ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT- 
BTC.

Điều 15. Xử lý tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa 
hết thời hạn thực hiện theo Họp đồng nhưng không còn nhu cầu sử dụng 
hoặc không còn sử dụng được

1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa hết thời hạn thực 
hiện theo Hợp đồng nhưng có tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc không 
còn sử dụng được, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phải kiểm kê, đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền quy định tại 
Điều 10 Thông tư này xem xét, quyết định.

2. Hình thức, trình tự, thủ tục xử lý tài sản được thực hiện theo quy định 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và tại các Điều 9, 11, 12, 13 và 
14 Thông tư này.

Chương III
QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN LÀ KÉT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NỬỚC

Điều 16. Quản lý quá trình hình thành tài sản

Việc hình thành tài sản và quản lý quá trình hình thành tài sản quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư này thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 17. Xử lý đối với tài sản là kết quả của quá trình thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách 
nhà nước, phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được thống nhất giữa các đồng chủ sở hữu và phải được 
xác định cụ thể trong thuyết minh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nhà 
nước chỉ thực hiện quyền trong phần quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản.

Điều 18. Bàu giao tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đại diện
chủ sở hữu nhà nước

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được Hội đồng khoa học và công 
nghệ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ 
mức “Đạt” trở lên, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
trách nhiệm kiểm kê kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, báo 
cáo đại diện chủ sở hữu đế thực hiện bàn giao.
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2. Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triến công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại 
khoản 2 Điều 41 Luật khoa học và công nghệ có trách nhiệm giao cho cơ quan 
chuyên môn thuộc phạm vi quản lý để tiếp nhận từ tổ chức chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Việc bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được lập 
thành Biên bản theo Mau số 05/TSKHCN ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Tài sản là kết quả của quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ liên kết được Nhà nước hỗ trợ không thu hồi vốn đầu tư theo quy định tại 
Điều 32 Luật khoa học và công nghệ và Điều 38 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 
ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khoa học và công nghệ thuộc về tố chức, cá nhân được hỗ 
trợ.

Điều 19. Xử lý tài sản

1. Việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới dạng tài sản 
vô hình cho đối tượng thụ hưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và 
Công nghệ tại Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 quy định trình 
tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này, việc 
xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản nhà nước và quy định tại 
các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Thông tư này.

Điều 20. Hình thửc xử lý tài sản

1. Ưu tiên giao cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ trong trường hợp tổ chức chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập.

2. Ưu tiên bán trực tiếp hoặc giao cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo cơ chế giao vốn nhà nước cho doanh nghiệp trong 
trường họp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là doanh 
nghiệp có vốn nhà nước.

3. Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ trong trường họp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ là tổ chức kinh tế không có vốn nhà nước.

4. Trong trường hợp không xử lý được theo các hình thức quy định tại các 
khoản 1, 2 và 3 Điều này thì tài sản được điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn 
vị công lập hoặc bán đấu giá cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Điều 21. Trình tự xử lý và thẩm quyền quyết định xử lý tài sản
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1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm bảo quản tài sản cho đến khi bàn giao cho đại diện chủ sở hữu nhà nước 
đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triến công nghệ; trường hợp đại 
diện chủ sở hữu yêu cầu tiếp tục bảo quản thì tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có trách nhiệm bảo quản cho đến khi hoàn thành việc xử 
lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm đề xuất phương án xử lý cùng với việc kiểm kê để bàn giao kết quả cho 
đại diện chủ sở hữu, gửi đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tống 
hợp, trình cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này quyết định.

3. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp quyết định giao tài sản, bán trực tiếp, bán đấu 
giá tài sản của các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản thực hiện theo quy định tại 
Điều 10 Thông tư này.

4. Sau khi có quyết định xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền, đại diện chủ 
sở hữu nhà nước ủy quyền cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ hoặc đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc 
xử lý tài sản theo quy định tại các Điều 22, 23, 24 và 25 Thông tư này.

Điều 22. Tồ chức thực hiện việc giao tài sản

1. Căn cứ quyết định giao tài sản của cấp có thẩm quyền, đơn vị quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ bàn giao tài sản cho tố chức chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Thông 
tư này.

2. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành Biên bản theo Mau số 
06/TSKHCN ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức được tiếp nhận tài sản có trách nhiệm theo dõi, hạch toán tăng 
tài sản và nguồn hình thành tài sản, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy 
định của pháp luật.

4. Trường hợp tài sản được tiếp nhận là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ chỉ sử dụng một phân ngân sách nhà nước thì tô chức chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải chi trả phần giá trị còn lại của tài sản 
không phải do ngân sách nhà nước đầu tư cho các chủ sở hữu khác.

Điều 23. Tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản có quyết 
định điều chuyển

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản 
của cấp có thẩm quyền, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
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nghệ phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản thực hiện việc 
bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định tại Thông tư số 43/TC-QLCS ngày 
31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa 
các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quỵền, Thông tư so 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/TC-QLCS.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm hạch toán ghi tăng 
tài sản và nguôn hình thành tài sản, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy 
định của pháp luật.

3. Trường hợp tài sản được tiếp nhận là kết quả của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ chỉ sử dụng một phần ngân sách nhà nước, thì cơ quan, đơn vị tiếp 
nhận tài sản có trách nhiệm chi trả phần giá trị còn lại của tài sản không phải do 
ngân sách nhà nước đầu tư cho các chủ sở hữu khác.

Điều 24. Tổ chức thưc hiên bán tài sản

Đối với tài sản có quyết định bán, việc tổ chức bán trực tiếp, bán đấu giá 
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Điều 25. Xác định giá trị tài sản

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách 
nhiệm chủ trì, phôi họp với cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên 
quan xác định giá trị tài sản hoặc thuê tổ chức đủ điều kiện hoạt động thẩm định 
giá theo quy định của pháp luật để xác định giá trị tài sản.

2. Giá trị tài sản được xác định theo giá thị trường của tài sản có tiêu 
chuẩn kỹ thuật và công năng sử dụng tương đương. Đối với tài sản chuyên dùng 
đơn chiếc, giá trị tài sản được xác định theo chi phí thực tế họp lý đế hình thành 
tài sản.

3. Giá trị tài sản được xác định theo quy định tại Điều này được sử dụng 
làm căn cứ để hạch toán ghi tăng giá trị tài sản, nguồn hình thành tài sản, ghi 
tăng vốn nhà nước; làm giá khởi điểm để bán đấu giá; làm giá bán trong trường 
hợp bán trực tiếp.

4. Giá trị tài sản trí tuệ được xác định theo quy định tại Thông tư số 
39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bọ Khoa học và Công nghệ 
và Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương IV
QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN LÀ VẬT TƯ THU ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CONG NGHỆ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 26. Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
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Tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi xử lý bao 
gom:

1. Vật tư, hóa chất, nguyên, nhiên vật liệu không sử dụng, sử dụng không 
hêt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trừ vật tư, hóa 
chất, nguyên, nhiên vật liệu được khoán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ.

2. Sản phẩm dở dang, sản phẩm mẫu của thí nghiệm, thử nghiệm, điều tra, 
thu thập, đánh giá trong quá trình nghiên cứu đối với các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ chưa ra được sản phấm cuối cùng theo thuyết minh được duyệt.

3. Linh kiện, vật tư thu được từ việc tháo dỡ các công trình, máy móc, 
thiết bị không còn sử dụng được.

Điều 27. Xử lý đối vói tài sản là vật tư thu được trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà 
nước

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ sử dụng một phần ngân 
sách nhà nước phương án xử lý vật tư thu được được thống nhất giữa các đồng 
chủ sở hữu và phải được xác định cụ thế trong thuyết minh các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ. Nhà nước chỉ thực hiện quyền trong phần quyền sở hữu của 
Nhà nước đối với số vật tư thu được.

Điều 28. Bảo quản tài sản ỉà vật tư thu được trong quá trình triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm 
bảo quản tài sản là vật tư thu được cho đến khi hoàn thành việc xử lý theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền.

Điều 29. Hình thức xử lý, thẩm quyền quyết định, trình tự xử lý vật 
tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ từ ngân sách nhà nước

Hình thức xử lý, thẩm quyền quyết định, trình tự xử lý vật tư thu được 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Điều 26 
Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước và quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Thông tư này.

Chương V
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH x ử  LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH 

THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỀN KHAI NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHA NƯỚC

Điều 30. Nội dung chỉ

1. Chi phí kiểm kê, phân loại tài sản.
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2. Chi phí bảo quản tài sản: Chi phí thuê kho, bãi để bảo quản tài sản, chi 
cho công tác bảo vệ, duy trì hoạt động của tài sản.

3. Chi phí tháo dỡ, thu hồi vật tư của các công trình, máy móc, thiết bị.

4. Chi phí bán, thanh lý tài sản.

5. Chi phí xác định giá trị tài sản, chi phí thuê thẩm định giá (nếu có).

6. Chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản, bao gồm cả 
chi phí vận chuyển tài sản.

7. Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc xử lý tài sản.

Điều 31. Mức chi

Mức chi cho từng nội dung chi quy định tại Điều 30 Thông tư này thực 
hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định thì người đứng đầu của cơ quan có trách nhiệm 
xử lý tài sản quyết định mức chi, đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài 
chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 32. Nguồn kinh phí

1. Đối với tài sản có quyết định bán, thanh lý: Nguồn kinh phí để chi cho 
các nội dung quy định tại Điều 30 Thông tư này được sử dụng từ số tiền thu 
được do bán hoặc thanh lý tài sản. Trường hợp việc xử lý tài sản không phát 
sinh nguồn thu hoặc số thu không đủ bù đắp chi phí thì phần chi phí còn thiếu 
được quyết toán và chi trả từ nguồn kinh phí quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hoặc từ nguồn kinh phí của tố chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ.

2. Đối với tài sản có quyết định giao, điều chuyển, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị được giao, được tiếp nhận tài sản có trách nhiệm chi trả các chi phí có liên 
quan quy định tại Điều 30 Thông tư này.

Điều 33. Quản lý, sử dụng số tiền thu được khi bán, thanh lý tài sản

Số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản, sau khi trừ đi các chi phí có liên 
quan quy định tại Điều 30 của Thông tư này, tố chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ quản lý, sử dụng như sau:

1. Trường hợp tài sản được hình thành bằng nguồn ngân sách nhà nước, 
thì được nộp ngân sách trung ương (đối với các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do trung ương quản lý); nộp ngân sách địa phương (đối với các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ do địa phương quản lý).

2. Trường họp tài sản được hình thành từ nhiều nguồn, trong đó có một 
phần từ nguồn ngân sách nhà nước, thì số tiền tương ứng với tỷ lệ phần ngân 
sách nhà nước đâu tư được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 
1 Điều này; số tiền còn lại được trả cho các chủ sở hữu khác.
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Chương VI
ĐIỀU KHOẢN TH I HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được 
dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp 
dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Đối với tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã kết thúc 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có quyết định xử 
lý thì thực hiện xử lý theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp tài sản đã 
có quyết định xử lý nhưng chưa xử lý xong thì tiếp tục thực hiện các bước 
tiếp theo theo quy định tại thời điểm quyết định xử lý hoặc thực hiện theo 
Thông tư này./.

KT. B ộ TRƯỞNG

Nguyễn H ữu Chí

KT. B ộ TRƯỞNG 
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THỨ TRƯỞNG
g|g®Sf»S5

uốcKhánh

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính;
- Lưu: Bộ KH&CN (VT, Vụ TC); Bộ TC (VT, QLCS).
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PHỤ LỤC 
CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính)

1. Mấu số 01/TSKHCN: Báo cáo danh mục tài sản được trang bị để thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2 . Mầu số 02/TSKHCN: Biên bản kiểm kê tài sản của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ.

3. Mẩu số 03/TSKHCN: Danh mục tài sản đề nghị xử lý.

4. Mẩu số 04/TSKHCN: Hợp đồng mua bán tài sản.

5. Mấu số 05/TSKHCN: Biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và 
công nghệ.

6. Mầu số 06/TSKHCN: Biên bản bàn giao tài sản.



Tố chửc chủ trì nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ....................

Mẩu số 01/TSKHCN
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

BÁO CÁO DANH MỤC TÀI SẢN Được TRANG BỊ ĐẺ THựC HIỆN CÁC NHIỆM v ụ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo:

STT
Danh mục tài sản 

(Liệt kê chi tiết từng 
tài sản)

Số hiệu 
tài sản

Năm 
đưa vào 
sử dụng

Số năm 
sử dụng 
tính hao 

mòn

Nguyên giá

Ghi chúTổng số Nguồn NSNN Nguồn khác

1
2
3

Tổng cộng:

, ngày..... tháng......năm.......... ..... , ngày...... thảng..... năm..........
Người lập biểu Thủ trưởng tổ chức chủ trì nhiệm vụ

(kỷ, họ tên, đóng dấu)
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CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM
Đ ộ c lập  - T ự  do - H ạn h  p h ú c

Mẩu số 02/TSKHCN
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA NHĨỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ• • « •
1. Tên nhiệm vụ:................................................................................................................
2. Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ :.......................................................................... ....... .
3. Cơ quan chủ quản:............................................................................. ....... .............. .
4. Ngày........... tháng......... năm...... ..........
5. Thành phần gồm:
- Ông (bà):............................................................. Chức v ụ :....................... .............. ....
- Ông (bà):..................................................... ........ Chức v ụ :..........................................
6. Kết quả kiểm kẽ:____________________________________________________________________________

STT Danh mục tài sản Đơn vị 
tính

Số lượng/ Khối lượng tài sản
Ghi chúTheo sổ 

kế toán
Thưc tế 
kiểm kê

Chênh
lệch

I Tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vự KHCN
1

II Tài sản là kết quả của quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN
1

III Tài sản là vật tư thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
KHCN

1

Xác nhận của người tham gia kiểm kê:
Ông, bà Ông, bà Ông, bà

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rỗ họ tên)
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Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ...... ........... !.

Mẩu số 03/TSKHCN
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ xử LÝ

ĐVT cho: số lượng: cái; Giá trị: nghìn đồng

Danh mục tài sản

Số
hiêu
tai
sản

Nước
sản

xuất

Năm
sản

xuất

Năm
sử

dụng

Nguồn 
hình 

thành 
tài sản

Nguyên giá
Giá trị 
còn lại

Hình 
thức xử

Iỷ
STT Tổng

cộng

Trong đó
Nguồn

NS
Nguồn
khác

I Tài sản được trang bị để thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1

II Tài sản là kết quả của quá trình 
thực hiện nhiệm vụ KHCN

1

III Tài sản là vật tư thu được trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ KHCN

1

Tổng cộng:

Ghi chú :

, ngày....tháng..... năm ....... ........ , ngày.... tháng..... năm ...........  .........., ngày.... tháng..... năm ........
Người lập biểu Chủ tri nhiệm vụ THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN CHỦ TRÌ

(Kỷ, họ tên) {Kỷ, họ tên) {Kỷ, họ tên và đóng dấu)
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M ẩu số 04/TSK H C N
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

CỘNG H O À  XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆ T  NAM
Độc lập - T ự  do - H ạ n h  p h ú c

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định 
vê đâu tư và cơ chê tài chính đôi với hoạt động khoa học và công nghệ.;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành 
thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước;

Căn cứ .................... ................................................................................. (1);
Hôm nay, ngày..... tháng.... năm....... , tại....................... chúng tôi gồm:
A -  Bên bán tàẫ sản (Đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản):
- Ông, bà:..................... , chức vụ...............................
- Ông, bà:................. . chức vụ.............................
B- Bên mua tài sản:
- Ông, bà/tổ chức:.....................................................................
-Địa ch ỉ:......... ........................................................................
- Số CMND/Giấy CNĐKKD: ............... , ngày cấp:............, nơi cấp:...........
1. Hai bên đồng ý việc mua, bán các tài sản sau:

TT Tên tài sản Chảng loại Số lượng/ 
Khối lượng

Hiện 
trạng tài

sản

Đơn giá 
bán

Thành
tiền

Tổng cộng

2. Giá bán và phương thức thanh toán:
- Giá bán tài sản nêu tại khoản 1 là : ............(bằng chữ:...................)
- Phương thức thanh toán:..................................................................
- Thời hạn thanh toán:.........................................................................
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3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận tài sản:
4. Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Biên bản này (nếu có) do

B ên.......chịu trách nhiệm nộp.
5. Quyền và nghĩa vụ của các bên:............................... ...............................................

(1) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc bán tài sàn được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên bán giữ 02 bản, 
bên mua giữ 02 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
r

(Kỷ tên, đóng dâu)
ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Kỷ tên, đỏng dấu)
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M ấu số 05/TSK H C N
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

CỘNG H Ò A  XÃ H Ộ I C H Ủ NG H ĨA  V IỆ T  N A M
Đ ộ c  lập  - T ự  d o  - H ạn h  p h ú c

BIÊN BẢN BÀN G IAO  K ẾT Q UẢ N G H IÊN  cứu 
K H O A H Ọ C VÀ CÔNG NG H Ệ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiềt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành 
thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước;
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...., chúng tôi gồm:
A- Đại diện bên giao:
Ông (Bà):...................................................Chức vụ:..........................................................
Ông (Bà):...................................................Chức vụ:..........................................................
B- Đại diện bên nhận:
Ông (Bà): .......... ........................................ Chức v ụ :.........................................................
Ông (Bà):...................................................Chức vụ:..........................................................
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản là kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ như sau:
1. Danh mục tài sản là kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bàn giao:

STT
Danh mục tài sản 
(chi tiết theo từng 

loại tài sản)

Đơn vị 
tính

Năm đưa 
vào sử 
dụng

Nhập khỉ 
kiểm kê

Giá trị tài 
sản (nếu có) Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7
A. Tài sản hữu 
hình

Gồm:

B. Tài sản vô hình

Gồm:

c. Tài sản khác

Gồm:

2. Các hô sơ vê tài sản bàn giao:
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3. Y kiên các bên giao nhận:
a. Bên nhận:.........................
b. Bên giao:........................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬNa m  r  •

(Kỷ tên và đóng dâu)
ĐAI DIỆN BÊN GIAO 

(Kỷ tên và đóng dấu)



BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành 
thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước;

Thực hiện Quyết định (công văn) số .... ngày.....của........ về việc......
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...., chúng tôi gồm:
A- Đại diện Bên giao:
1. Ông (Bà)..... ........................... Chức vụ:..................................
2. Ông (Bả)................................. Chức vụ:..................................
B- Đại diên bên nhân:
1. Ông (Bà).................................Chức vụ:...................................
2. Ông (Bà)................................Chức vụ:............... ...... ............
C- Đại diện cơ quan diửttg kiến bàn giao:
1. Ông (bà)......... .......................Chức vụ:.................... ...............
2. Ông (Bà).................................Chức vụ:..................................
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:
Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của 
cấp có thẩm quyền)
1. Tài sản thực hiện bàn giao:

M ầu số 06/TSK H C N
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

CỘNG H O À  XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆ T  NAM
Đ ộ c  lập  -  T ự  do -  H ạ n h  p h ú c

STT Danh mục tài 
sản bàn giao

Số
lượng
(cái)

Giá trị tài sản bàn giao (ngàn đồng) Hiện trạng tài sản 
bàn giao

Theo sổ sách kế 
toán

Theo thực tế đánh 
giá lại

Nguyên
giá

Giá trị 
còn lại

Nguyên 
giá theo 
giá hiện 

hành

Giá trị còn 
lại theo 
giá hiện 

hành

Tỷ lệ 
còn 
lại
%

Ghi chú 
(mô tả tài 
sản bàn 
giao)

1

2
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2. Các hồ sơ về tài sản bàn giao:
3. Ý kiến các bên giao nhận:
a. Bên nhận: .............................

b. Bên giao:

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Kỷ tền và đóng dâu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 
(Kỷ tên và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến 
Đơn vị A

(Kỷ và ghi rõ họ tên)
Đơn vị B

(Kỷ và ghi rõ họ tên)
Đơn vị c

(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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