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qtrrrÉf DII\IH
Ban hành Quy ché quân lÿ, sür dqng tài sân công

GIAM DÔC sO ruÔNG TIN vÀ rnuyÈx THÔNG

Càn cü Lupt quan 1ÿ, sü dung tài san công ngày 21 thang 6 nàm 2017 cûa

Quôc hôi;

Càn cûNghi dinh sô l5ll2}17ÀID-CP ngày 26théng12nâm2OI7 qui dinh
chi tiét môt sô dièu cüa Lu4t quân lÿ, sü dung tài sân công;

Càn cir Thông tu sô 14412017/TT-BTC ngày 29 thâng 12 nâm 2OL7 huong
ri I ^.dân môt sô nôi dung cüa Nghi dinh sô 151/2017ÀTD-CP ngày 2611212017 qui

dinh cù tiét môt ,O Oiè, .,iu iræ quân 1ÿ, sü dung tài san công;

Càn cri Quyét dinh sô 3312016/QE-UBND ngày 26 thang 8 nàm 2016 ci.r-

UBND tinh Hà Nam quy dinh chüc nàng, nhiÇm vo, quyèn hpn và co câu tô chüc

cüa Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam; Quyét dinh sô lïlzOlZlQD-UBND
ngày 29 thang6 nàm 2OI7 cüa UBND tinh Hà Nam vè viÇc süa dôi diêm a, khoân

2, Eièu 3 Quyét dinh sô 33|2OI6/QD-UBND ngày 26 thâng 8 nàm 2016 oûa

UBND tinh Hà Nam vè viÇc quy dinh chric nàng, nhiÇm v.u, quyè, hpn và co câu

tô chüc cüa Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam;

Càn cü Nghi quyét sé: OltzOtSÀ{Q-fDND ngày 13 thring 7 nâm 2018 cüa

HQi dàng nhân dân tinh Hà Nam quy dinh vè phân câp quân lÿ, sü dung tài san

công trên dia bàn tinh Hà Nam;

Xét dè ngl{ cüa Chânh Vàn phông Sô,

QUvÉr D[NH:

Dièu 1. Ban hành Quy ché quan 1ÿ, sü dUng tài san công tpi SÔ Thông tin và

Truyèn thông.

Dièu 2. Giao Vàn phông SÔ cô trâch nhiÇm: quan lÿ, sü dUng tài san clâm

bâo hiÇu quâ, tiét kiÇm, düng quy dinh; dôn d6c, kiêm tra, huôrng dân câc phông,

câ nhân thuÇc SÔ nghiêm tirc thyc hiên.



Dièu 3. Quyét dirù này cô hiÇu luc tù ngày §. Toan thê can b§, công chirc,

viên chric và nguôi lao ttQng cüa Sô Thông tin và Truyèn thông cô trâch nhiÇm thi
hanh quyét dinh này.1 ...{7.
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UBND rlNu HÀ tlnt\d
sürgôNc rrN vÀ rnuyËN rHôNc

coNG HOÀ XÂ Hor CnÜ NCrf,a V$T NAM
DQc lfp - Tr; do - H4nh phüc

QUY CHÉ

Quân lÿ, sü dqng tài sân công

(Ban hành kèm theo Quyét ainn sA.DiAZ»-STTTT ngàyïf thdng,ltndm 2020

cûa Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam)

Chuong I
QUY DINH CHI]NG

Dièu 1. PhSm vi tlièu chïnh và tl6i tuqng âp dgng

Quy dfnh vè quan 1ÿ nhà nuôc AOi vOi tài san công; cfré aq quan Iÿ, sü dUng
tài san công; quyèn và nghîa vu cüa câc phông ban, don vf và câ nhân trong viÇc
quan 1ÿ, sü dUng tài san công.

Quy ché này âp dUng aôi vOi can bQ, công chüc, viên chüc và nguùi lao
dông cüa Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam.

Dièu 2. Nguyên tÉc quân lÿ và sfr dgng tài sân công

Vàn phông là dàu môi tf,ông nhât viÇc quân lÿ, sü dung
quan. Hàng nàm thgc hiên bâo câo tinh hinh sü dUng tài san công cap co

quyèn theo quy dinh và khi cô yêu càu; truc tiép quan 1ÿ, theo dôi, sü dung

b0 tài san công cüa co quan.

ViÇc quân 1ÿ và sü dpng tài sân công phâi duqc thyc hiÇn công khai, minh
bpch, tÏüng mpc dich, ché dQ, tiêu chuân, dinh mric, dâmbâo thgc hanh tiét kiçm,

chông lâng phi.

Chucrng II
NHITNG QUY DINH CU THÉ

Dièu 3. Tài sân công và nguyên tâc quân lÿ, sû dqng tài sân công t4i co

quan, tlon vi

Nhà làm viÇc và câc tài sân khâc gân lièn vÔi dât thuÔc try sÔ làm viÇc.

Quyèn sü ,Jpng dât thugc tru sô iàm viÇc.

Xe ô tô và câc phucrng tiên vân tâi khâc.

Quyèn sô hüu tri tuê, phàn mèm img dpng, co sÔ dü liêu.

Tài sân khâc theo quy dinh cüa phâp lu4t.

tài san công

/n,
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sô
IHôilG I,
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Không dugc cho mugn, sü dpng tài san công vào mgc dich câ nhân.

Co quan nhà nuôc dugc sü dpng hQi trucrng, phuong tiên van tâi chua sü

dUng hét công suât cho co quan nhà nuôc, don vi lgc lugng vü trang nhân dân,

don vi sg nghiÇp công lfp, co guan Dâng, tô chüc chinh tri xâ hQi sü dUng chung

theo dung công nàng cüa tài sân, dâm bâo an ninh, an toàur và thu m§t khoân

kinh phf dê bù dâp chi phi tryc tiép [ên quan dén vfn hành tài sân trong thôi

gian sü dgng.

Dièu 4. Quyèn và nghia vg cüa cû quan, tlon vi

Sü dpng tài san công phUc vp hopt ctÔng theo chirc nàng, nhiêm vg dugc giao

Thyc hiÇn câc biÇn phâp bâo vÇ, khai thâc và sü dUng hiÇu quâ tài sân công

dugc giao theo quy d!nh.

Bâo vÇ, sü dgng tài sân công düng mçc dich, tiêu chuân, dinh mirc, ché dÔ;

dâm bâo hiÇu quâ, tiét kiÇm.

L4p, quân 1ÿ hà so tài sân công theo quy dinh.

Bâo câo và công khai tài sân công theo quy dinh.

Giao l4i tài sân công cho Nhà nuôc khi c6 qryét dinh thu hài cüa co quan,
\.,,,4Ànguol co tnam quyen.

Chiu sU thanh tra, kiêm ffa, giâm sât cüa co quan nhà nuôc cô thâm quyèn;

giâm sât cüa can bQ, công chüc, viên chilc và Ban thanh tra nhân dân trong quan

1ÿ, sü dUng tài sân công thuQc pham vi quan 1ÿ theo quy dinh cüa phâp lupt.

Thgc hiÇn câc quyèn và nghîa vu khâc theo quy dinh cüa phâp luft.

Dièu 5. Quyèn và nghTa vg cüa nguùi thing tlàu co quan, don vi

Tô chüc thyc hiÇn quan 1ÿ, sü dUng tài san công Oê thçc hiÇn chürc ntog,
nhiêm 4r dugc nhà nuôc giao.

Giâm sât, kiém tra viÇc quân 1ÿ, sü dUng tài sân công dugc giao quân 1ÿ,

sü dpng.

Xü 1ÿ theo thâm quyèn hoflc trinh co quan, nguùi c6 thâm quyèn xü lÿ câc

hành vi vi phpm phâp luât vè quan 1ÿ, sü dUng tài sân công.

Ban hành và tô chüc thuc hiên quy ché quàn 1ÿ, sri dUng tài san công dugc
nhà nuôc giao.

Châp hành quy dinh cüa Luft Quan 1ÿ tài san công và câc vàn ban ktrâc c6
liên quan, dâm bâo sri dung tài san công dung muc dich, tiêu chuân, dinh mric,
ché d9, tiét kiêm, hiÇu quâ.



Chiu trâch nhiÇm truôc phâp luat vè viÇc quan 1ÿ, sü dUng tài san công dugc
nhà nuôc giao.

Giâi quyét khiéu npi, tô câo theo thâm quyèr, và chiu trâch nhiÇm giâi trinh
theo quy dinh cüa phâp luft.

Thyc hiÇn câc quyèn và nghia v.u khâc theo quy dfnh cüa phâp lupt.

Dièu 6. Thâm qoyè, quyét tlinh -o, sÉ-, thuê, thu hài, tlièu chuyên,
bân, thanh Iÿ tài sân công, tiêu hüy và xü lÿ tài sân công trong truùng hgp bi
mât, bi hüy ho4i t4i don vi

Thü truong dcrn vi quyét dinh mua sÉm tài sân công thuQc ph?m vi quan lÿ
cüa co quan minh cô giâtri duôi 500 triÇu dông trên 01 dcrn vi tai sân hoëc 01 g6i

thàu mua sâm tir rguàn kinh phi trong du toân chi ngân sâch hang nàm hoflc dg

torin bô sung dugc câp cô thâm quyèn phê duyêt.

Thü trucrng dm vf quyét dinh dôi vôi truôrng hçp cô sti üèn thuê tinh cho câ

thùi gian thuê ho4c tinh cho 01 hçrp dàng duôi 100 triêu/Ol don vi tài san.

Thü trucrng tTcrn vi quyét dinh thu frôi tai sfur công tqi co guffi, dcrn vi thuôc

pham vi quan 1ÿ dôi vôi tài san 1à dông san (tru xe ô tô, xe mây chuyên dùng, ca

nô, tàu, thuyèn, phà) cô nguyên giâ theo sô sâch ké toan duôi 300 triêu

dcrn vi tài sân.

Thü truong dcrn vi quyét dinh dièu chuyén tài sân công giüa câc don vi

pharn vi quân 1ÿ dôi vÔi tài sân 1à dÔng san (tru xe ô tô, xe mây chuyên

nô, tàu, thuyèn, phà) c6 nguyên giâ theo sô sâch ké toân du6i 500 triÇu

clon vi tài sân.

Thü truong dcrn vi quyét dinh bân tài sân công tqi câc don vi thuQc phpm vi

quân lÿ dôi vôi tài sân 1à dong sân (tru xe ô tô, xe mây chuyên dùng, ca nô, tàu,

tfruyèn, phà) cô nguyên giâ theo sô sâch t<é toan duôi 300 triêu dônÿ01 don vi tài

sân.

Thü truong dcrn vi quyét dinh thanh lÿ tài san công t1i câc dcrn vithuÔc pham

vi quân 1ÿ dôi uOi tai sân: Nhà và công trïnh xây dpg phâi thâo dÔ dê giâi phông

*Ai Uà"g thUc hiên dU an dàu tu xây dpg theo quy.ho4ch, dU rân dâ dugc 9âp c6

thâm Oüa" phê duyÇt c6 nguyên giâ theo sô sâch ké toan duôi 500 triêu dônÿ01

don vi tài san; Nhà, công trinh xây dgng khâc, tài san 1à dQng sân (tù xe ô tô, xe

mây chuyên dùng, ca nô, tàu, thuyèn, phà) c6 nguyên giâ theo sô sâch ké toan

duôi 300 triÇu clàng/01 dcrn vi tài sân.

Thü truong dsn vi quyét dfnh tiêu hüy tài sân công và xü lÿ tài sân công

trong truôrng hçp bi mât, bf hüy hopi tpi câc don vi thuQc pham vi quân 1ÿ (tru tài

sân là rry sô Iàm viÇc) cô nguyên giâ theo sô sâch ké toân duôi 300 triÇu dông/01

dcrn vf tài sân.



Dièu 7. Thâm qoyèo quyét dinh -ua sâm, thuê, thu hôi, tlièu chuyên,

bân, thanh lÿ tài sân công, tiêu hüy tài sân công t4i tlorr vi sB nghiÇp công tip
do nhà nuôc tlâm bâo chi thuùng xuyên

Thü truong don vi tryc thu§c sô cô tu câch phâp nhân, con dâu và tài khoân

riêng quyét dinh mua sâm âi sân công c6 giâtri du6i 100 triÇu dàng trên 01 dcrn

vi tài san ho{c 0l gôi thàu mua sâm tu nguôn kinh phi trong dy toan chi ngân

sâch hang nàm ho{c dg toân bô sung dugc câp c6 thâm quyèn phê duyÇt.

Thü truong don vi tryc thuQc sô c6 tu câch phâp nhân, con dâu và tài khoân

riêng quyét dinh dôi vôi truôrng hqp c6 st5 tièn thuê tinh cho câ thùi gian thuê ho{c
tinh cho 01 hçrp dông duôi 20 triÇu/0l don vi tài sân.

Thü truong don vi tryc thuQc sô quyét dinh thanh lÿ tài san công do don vi
tr.uc tiép quân 1ÿ, sü dung dôi r,ôi nhà, công trinh xây dpg khâc, tài sân là dQng

san (tru xe ô tô, xe mây chuyên dùng, ca nô, tàu, thuyèn, phà) cô nguyên giâ theo

sô sâch ké toan duoi 50 triÇu dèng/01 don vitài san

Chuong III
rÔ cnUc rurIc HrpN

Dièu 8. Trâch nhiÇm thi hành

Quy ché này dugc phô uién rôi toàm thê cân bÇ, công chûc, viên chüc và
nguùi lao dQng trong co quan biét và châp hành.

Dièu 9. Tô chric thgc hiÇn

Giao vàn phèng chü trï, huôrng dân, giâm sât viÇc thçc hiÇn euy ché này.

Vàn phông SÔ c6 trâch nhiÇm tham muu giüp Iânh rlpo Sô trong viÇc quân
lÿ, sü dung tài sân công theo quy dinh cüa Lupt Quan lÿ, sü dung tài sân công.

OOi vOi câc truèrng hçrp khâc không quy dinh tpi Quy ché này thi thuc hiên
theo ctung câc quy dinh hiên hanh cüa nhà nuôc.

Trong quâ trinh thgc hiên néu c6 vucmg mÉc dè nghi câc dcrn vi, câ nhân
phan ânh vè Vàn phông sô dê bâo cÉo trinh lânh d4o xem xét, süa dôi, bô sung
cho phù nwk
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