
B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: *29 /QĐ-BTC Hà Nội, ngày Dỉ thảng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
v ề  công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vục Quản lý công sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

B ộ TRƯỞNG B ộ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, 
Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. C ông bố kèm theo Q uyết định này 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
thuộc lĩnh vực Quản lý công sản theo phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính được công bố tại Quyết định số 2069/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Chỉ tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục



Quản lý công sản, Cục trưỏTLg Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./rz

Nơi nhận: ẽ /
-  N h ư  Đ iều  3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phù, CO' quan khác ờ  TW ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tinh, TP trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; ự
- Lưu: VT, QLCS. (f>ị)

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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Phụ lục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH v ự c  QUẢN LÝ CÔNG SẢN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B ộ  TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..A9.../QĐ-BTC ngày ..pjfc tháng 01 năm 2020 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính)

PHẦN L DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

TT Mã hồ sơ thủ tục 
hành chính

Tên thủ 
tục 

hành  
chính

Căn cứ pháp lý (để công bố thủ tục hành chính tại 
Q uyết định số 2069/Q Đ -BTC  ngày 27/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính)

Co' quan giải 
quyết thủ tục 

hành chính

Lĩnh
vực

Tên V BQ PPL quy 
định việc bãi bỏ 

thủ tục hành  
chính

1. B-BTC-287187-TT

Thủ tục 
điều 
chuyển 
tài sản hạ 
tầng
đường bộ

- Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sừ dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ.
- Thong tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ quan, đơn 
vị trực tiếp 
quản lý tài sản 
hạ tầng đường 
bộ

Quản
lý

công
sản

Nghị định sô 
33/2019/NĐ-CP 
ngày 23/4/2019 của 
Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài 
sàn kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ

2. B-BTC-287190-TT

Thù tục 
thanh lý 
tài sản hạ 
tầng
đường bộ

- Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ.
- Thong tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định sổ 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ quan, đon 
vị có tài sản hạ 
tầng đường bộ 
thanh lý

Quản
lý

công
sản

Nghị định sô 
33/2019/NĐ-CP 
ngày 23/4/2019 của 
Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ

3. B-BTC-287192-TT Thủ tục 
bán

- Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ

Bộ Giao thông 
vận tải, Sở

Quản
lý

Nghị định sô 
33/2019/NĐ-CP

1



TT M ã hồ sơ  th ủ  tục  
hành chính

Tên thủ 
tục 

hành 
chính

Căn cử pháp lý (để công bố thủ tục hành chính tại 
Q uyết định số 2069/Q Đ -BTC  ngày 27/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính)

C ơ quan giải 
quyết thủ tục 

hành chính

Lĩnh
vực

Tên VBQPPL quy 
định việc bãi bỏ 

thủ tục hành  
chính

quyên 
thu phí 
sử dụng 
tài sản hạ 
tầng
đườne bô

tâng giao thông đường bộ.
- Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều cùa 
Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Giao thông vận 
tải

công
sản

ngày 23/4/2019 của 
Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ

4. B-BTC-287194-TT

Thủ tục 
cho thuê 
quyền 
khai thác 
tài sản hạ 
tầng
đường bộ

- Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ.
- Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ quan, đon 
vị trực tiếp 
quản lý tài sản 
hạ tầng đường 
bộ

Quản
lý

công
sản

Nghị định sô 
33/2019/NĐ-CP 
ngày 23/4/2019 của 
Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ

5. B-BTC-287196-TT

Thủ tục 
chuyển 
nhượng 
có thời 
hạn tài 
sản hạ 
tầng
đường bộ

- Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ.
- Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Giao thông 
vận tải, Sở 
Giao thông vận 
tải

Quản
lý

công
sản

Nghị định số 
33/2019/NĐ-CP 
ngày 23/4/2019 của 
Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ
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