UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 85/STC-QLGCS
V/v báo cáo tình hình quản lý,
sử dụng tài sản công năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh Ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể ;
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài
chính Hướng dẫn một số nội dung 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;
Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa
phương) báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản công năm 2021 trên hệ thống phần
mềm, cụ thể như sau:

1. Đối với Phần mềm quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai:
Sở Tài chính phối hợp với Công ty cổ phần Unitech đã tổ chức tập huấn
và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản công cho các cơ quan, đơn vị,
địa phương, tuy nhiên qua kiểm tra trên hệ thống phần mềm, hiện nay còn một
số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa triển khai cập nhật số liệu.
Để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính về tài sản công trên địa
bàn toàn tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các
đơn vị trực thuộc cập nhật và tổng hợp báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản công
năm 2021 vào phần mềm của tỉnh theo đúng Quy chế quản lý, sử dụng, khai
thác phần mềm quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hệ thống phần mềm thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về
tài sản công” do Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn cho
các cơ quan, đơn vị, địa phương và được cấp tài khoản, tên đăng nhập vào phần
mềm (chi tiết theo Giấy mời số 38/GM-QLCS ngày 17/11/2021 của Cục Quản
lý Công sản - Bộ Tài chính). Theo đó, các cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa
phương đã được tập huấn trực tuyến về các kỹ năng quản lý thông tin hình

thành, hiện trạng, biến động của các loại tài sản; giá trị khấu hao, hao mòn tài
sản công; quản lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân …
Sở Tài chính đề nghị UBND các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố cập nhật số liệu tài sản công vào phần mềm quản lý tài sản công(của
Bộ Tài chính) theo đúng nội dung đã được tập huấn.
3. Nội dung báo cáo:
3.1 Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản công năm 2021 của các cơ quan,
đơn vị, địa phương (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) thuộc phạm vi quản lý.
3.2 Nội dung, mẫu biểu báo cáo: Thực hiện theo Thông tư số
144/2017/TT- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội
dung 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.
Thời gian thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 31/01/2022.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý Giá và
Công sản số điện thoại: 0907.550381 (đ/c Nhân); Công ty cổ phần Unitech:
0236.388.8745.
Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện theo đúng nội dung và thời gian
nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc và PGĐ Sở;
- Lưu VT, QLGCS.
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