Bộ TẢT CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM
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Hà Nội, ngày 16 thảng 4 năm. 2018

THÔNG Tư
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tai
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử ỉỷ tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và co' cấu tố chức của Bộ Tài chính;
Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về
săp xêp lại, xử lỷ nhà, đât theo quy định tại Nghị định sô Ỉ67/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều l ệ Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (bao
gồm: đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liên với đât) theo quy định tại
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (sau đây gọi là Nghị định sô 167/2017/NĐ-CP)
bao gồm:
l ệ Lập báo cáo kê khai, tồng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
2. Hội đồng xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất theo hình thức chỉ định.
3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức: giữ lại
tiếp tục sử dụng; chuyền giao về địa phương quản lý, xử lý và bán tài sản trên đât,
chuyển nhượng quyền sử dụng đât.

4. Tiền chuyển mục đích sử dụng đât đôi với nhà, đât của doanh nghicp nha
nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiêm môi trường.
5. Hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điêu
kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.
6. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã
được xác định là phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
7. Nguồn vốn để thực hiện dự án đâu tư từ nguôn tiên thu được từ săp xêp lại,
xử lý nhà, đất.
Điều 2. Đối tưọìig áp dụng
1. Cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp
công lập; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; tồ chức chính trị - xã hội; tô chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghê nghiệp, tô chức
khác được thành lặp theo quy định của pháp luật vê hội (sau đây gọi là cơ quan, tô
chức, đơn vị).
2. Doanh nghiệp gồm:
a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là
doanh nghiệp nhà nước);
b) Công ty cồ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi là công ty cồ phần) tại thòi
điểm Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2018).
3. Việc quản lý, sử dụng và xử lỷ nhà, đất của doanh nghiệp không thuộc quy
định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai,
pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 3. Lập báo cáo kê khai, tồng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử
lý nhà, đất
1. Việc lập báo cáo kê khai, tồng họp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP được thực hiện
như sau:
a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất
kê khai báo cáo và đê xuât phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất được eiao
quản lý, sử dụng theo Mầu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
số 167/2017/NĐ-CP gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).
2

Trường họp đề xuất phu ế oiìg án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất, CO" quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý có trách
nhiệm xác định và cung cấp giá trị tài sản trên đất, giá tiếỊ quyền sử dụng đất tại thời
điếm đề xuất để làm căn cứ xác định thẩm quyền quyết định theo quy định tại khoản
3 và khoản 4 Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP như sau:
- Giá trị tài sản trên đất là nguyên giá tài sản trên đất theo sồ kế toán;
- Giá trị quyền sử dụng đất đưọ-c xác định bằng (=) diện tích đất đang quản lý,
sử dụng nhân (x) giá đất theo mục đích đất ở tại Bảng giá đất do ủy ban nhân dân
cấp tỉnh ban hành nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quy định.
b) Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) tồng hợp, xem xét và đề xuất phưcrng án
xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất của các CO' quan, tổ chức, đcm vị, doanh nghiệp

thuộc phạm vi quản lý theo Mau số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP, gửi CO" quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử
lý nhà, đất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP;
c) Cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định
tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP lập phưcmg án xử lý nhà, đất của
các cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (chi tiết từng địa
chỉ nhà, đất) theo Mau số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP;
d) Việc lập Mầu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Trường hợp
nhà, đất có tranh chấp, lấn chiếm thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lấy xác
nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về tình trạng tranh chấp, lấn chiếm.
2. Các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn
nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm lập phưottg án sắp xếp lại, xử lý nhà, đât
của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bao gồm cả các tập đoàn, tổng công ty
do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Điều 4. Hội đồng xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất theo hình thức chỉ định
1. Hội đồng xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất theo hình thức chì định trong trường hạp klmg thuê được tố chức cố đủ điều
kiên hoạt động thẩm định giá theo quy định tại điểm b khoản 7 ĐiềuI 11 Nghị định
so 167/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là Hội đồng) do Giám đôc Sở Tài chính quyet
định thành lập với thành phần:
a) Lãnh đạo Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng;
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b) Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiên
trúc (nếu có);
c) Đại diện của CO" quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất thực hiện
bán tài sản trên đất, chuyền nhượng quyên sử dụng đât;
d) Các thành viên khác do cơ quan, người có thẳm quyền quyết định thành
lập Hội đồng quyết định.
2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:
a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thề. Phiên họp để xác định giá bán
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ được tiến hành khi có mặt ít
nhất 2/3 số lượng thành viên Hội đồng tham dự. Chủ tịch Hội đông điêu hành phien
họp đề xác định giá trị tài sản. Trước khi tiến hành phiên họp, những thành viên
vắng mặt phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đông nêu rõ lý do văng mặt; có ý
kiến về các vấn đề liên quan đến giá bán tài sản trên đât, chuyên nhượng quyên sử
dụng đất (nếu có);
b) Hội đồng kết luận về giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất theo ý kiến đa số đã được biểu quyết và thông qua của thành viên Hội
đồng có mặt tại phiên họp. Trong trường họp có ý kiến với sô lượng ngang nhau thì
bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng là ỷ kiến quyết định. Thành viên Hội đông
có quyền bảo lưu ỷ kiến cùa lĩlìĩlh nêu không đông ý với kêt luận vê giá bán tài sản
trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Hội đồng quyết đinh; ý kiên bảo lưu
đó được ghi vào Biên bản xác định giá trị tài sản.
3. Hội đông có trách nhiệm lập Biên bản vê việc xác định giá bán tài sản trên
đât, chuyên nhượng quyên sử dụng đât, phản ánh đây đủ và trung thực toàn bộ quá
trình xác định giá trị tài sản. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ xác định giá bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Nội dung chính của Biên bản xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất gồm: Họ, tên Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội
đông; họ, tên nhũng người tham dự phiên họp xác định giá trị tài sản; thời gian, địa
điêm tiên hành việc xác định giá trị tài sản; kết quả khảo sát giá trị tài sản; ý kiến
của các thành viên Hội đồng và những người tham dự phiên họp xác định giá trị tài
sản; kêt quả biêu quyêt của Hội đồng; thời gian, địa điềm hoàn thành việc xác định
giá trị tài sản; chữ kỷ của các thành viên Hội đồng.
4. Hội đồng quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hoạt động sau khi hoàn
thành nhiệm vụ quy định tại Quyết định thành lập Hội đồng. Các trường họp phát
sinh sau khi Hội đồng chấm dứt hoạt động sẽ do cơ quan có thẩm quyền thành lập
Hội đông chủ trì xử lý.
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Điều 5 ế Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý nhà, đất theo các hình
thức: giũ 1 lại tiếp tục sử dụng, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và bán
tài sản trên đất, chuyến nhượng quyền sử dụng đất
1. Nội dung chủ yếu của Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng gồm:
a) Tên CO' quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất;
b) Danh mục nhà, đất (địa chỉ nhà, đất; diện tích đất, diện tích nhà; hồ SƯ
pháp lý; mục đích sử dụng nhà, đất được giao/cho thuê; hiện trạng sử dụng);
c) Trách nhiệm tồ chức thực hiện.
2. Nội dung chủ yêu của Quyết định chuyển giao nhà, đất về địa phương để
quản lý, xử lý gồm:
a) Tên CO' quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất chuyền giao;
b) Tên cơ quan, tố chức, đơn vị, doanh nghiệp nhận nhà, đất chuyển giao
(trong trường hợp chuyên giao nhà, đất từ trung ương thì ghi ủy ban nhân dân cấp
tỉnh nơi có nhà, đất);
c) Danh mục nhà, đất (địa chỉ nhà, đất; diện tích đất, diện tích nhà; hồ sơ
pháp lý; mục đích sử dụng nhà, đất được giao/cho thuê; hiện trạng sử dụng nhả, đất
tại thời điếm chuyến giao);
d) Trách nhiệm tổ chức thục hiện.
3. Nội dung chủ yếu của Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng
quyền sử dụng đất gồm:
a) Cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất bán;
b) Danh mục nhà, đất (địa chỉ nhà, đất; diện tích đất, diện tích nhà; hồ sơ
pháp lý; hiện trạng sử dụng; mục đích sử dụng nhà, đất được giao/cho thuê);
c) Phương thức bán tài sản (ghi phương thức bán là đấu giá hoặc chỉ định);
d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ tồ chức bán
tài sản trên đất, chuyền nhượng quyền sử dụng đất;
đ) Việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng
quyền sử dụng đất;
e) Thời hạn có hiệu lực của Quyết định: 24 tháng kề từ ngày cơ quan, người
có thẩm quyền ban hành Quyết định.
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Điều 6. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối vói nhà, đât của doanh
nghiệp nhà nước phải di dò'i theo quy hoạch hoặc do ô nhiêm môi trường
Tiền chuyền mục đích sử dụng đất (gồm tiền sử dụng đât, tiên thuê đât trả
một lần cho cả thời gian thuê) đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di
dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP được xác định theo quy định của pháp luật vê đât đai.
Thời hạn doanh nghiệp nhà nước nộp tiền chuyên mục đích sử dụng đât vào tài
khoản tạm giữ như sau:
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký
Thông báo nộp tiền sử dụng đắt, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê,
doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp 50% sô tiên theo Thông báo;
2. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp
50% số tiền còn lại theo Thông báo.
Điều 7. Hỗ trợ di dò'i đối vói hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở
không đủ điều kiộn chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý
1. Đối với nhà, đất đã bố trí làm nhà ờ không đủ điều kiện chuyến giao vê địa
phương quản lý, xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định sô
167/2017/NĐ-CP, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm di dời các hộ
gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích.
Trường họp phải thực hiện hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân (nếu có), cơ quan,
tồ chức, đơn vị có trách nhiệm đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng
mặt băng nơi có cơ sở nhà, đât (tô chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện) lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hôi đất đê xác định chi phí hỗ trợ di dời ế
2 ắ Nguồn kinh phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở
không đủ điều kiện chuyến giao về địa phương quản lý, xử lý:
a) Trường họp các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nguồn tiền thu
được từ bán tài sản trên đât, chuyên nhượng quyền sử dụng đất thì được ưu tiên bố
trí trong dự toán ngân sách nhà nước để hỗ trợ di dời;
b) Trường họp có dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, cơ
sở hoạt động sự nghiệp tại địa chỉ nhà, đất có bố trí làm nhà ở thì được bố trí trong
vốn đầu tư của dự án;
c) Trường họp không có nguồn tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyên sử dụng đất hoặc không có dự án đầu tư thì được bố trí dự toán chi
ngân sách nhà nước theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm của Bộ, cơ quan
trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
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Điêu 8. Quản lý, sử dụng tiền thu đưọc từ chuyển nhưọng quyền sử dụng
đât đã được xác định là phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1. Số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất doanh nghiệp được sử dụng theo
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19, điềm b khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 24 và
khoản 1 Điêu 25 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đưọ"c xác định tưoìig ứng với mục
đích sử dụng đât khi giao vôn cho doanh nghiệp (hoặc tính thành phần vốn nhà
nước tại doanh nghiệp), thời hạn sử dụng đất còn lại và được xác định cùng thời
đicm xác định giá bán tài sản trên đât, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đổi với
trường họp bán chỉ định), cùng thời điểm xác định giá khởi điểm để bán tài sản trên
đât, chuyên nhượng quyên sử dụng đât (đôi với trường hợp đấu giá) theo quy định
tại khoản 6, khoản 7 Đieu 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
2 Ề Doanh nghiệp được sử dụng phần giá trị quyền sử dụng đất xác định theo
quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp
luật vê quản lý, sử dụng vôn nhà nước đâu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp và pháp luật có liên quan.
Điều 9. Nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư từ nguồn tiền thu được từ
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
1 ệ Cơ quan, tô chức, đơn vị, doanh nghiệp khi có phương án sử dụng số tiền
thu được từ săp xêp lại, xử lý nhà, đât đê thực hiện dự án đâu tư 1 có trách nhiệm lấy
ỷ kiên của chủ tài khoản tạm giữ vê số tiền thu được, sô tiên nộp nạân sách nhà
nước, số tiền tối đa được sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 4 Đieu 18, khoản
5 Điều 19, khoản 5 Điều 23, khoản 7 Điều 24, khoản 6 Điều 25 Nghị định số
167/ ễ 2017/NĐ-CP đề trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất xử lý theo hình thức
bán tài sản trên đât, chuyên nhượng quyên sử dụng đât gửi chủ tài khoản tạm ậiữ 01
bản Hợp đồng mua bán tài sản để theo dõi việc nộp và quản lỷ, sử dụng tiền thu
được từ bán tài sản trên đất, chuyến nhượng quyên sử dựng đât.
Chủ tài khoản tạm giữ có trách nhiệm có ý kiến về các nội dung theo đề nghị
của cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Ý kiến của chủ tài khoản tạm giữ là một trong những căn cứ để Bộ, cơ
quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, guyêt định theo thâm quyên
hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyen xem xét, quyết định kế hoạch đâu tư theo
quy định của pháp luật vê đâu tư công.
Điều 10. Xử lý chuyển tiếp
1 ệ Đối với nhà, đất đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (sau đây là gọi là
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg) hoặc Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22
tháng 12 năm 2010 của Thủ tương Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính
phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy
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hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi là Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg) mà tại thời
điểm Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chưa được cơ quan, người
có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyêt định sô
09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg thì tiếp tục thực hiện các
bước tiếp theo theo quy trình quy định tại Nghị định sô 167/2017/NĐ-CP.
Trường
doanh nghiệp
khoản 2 Điều
Nghị định số
phương án.

họp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do cơ quan, tồ chức, đơn vị,
có nhà, đất đề xuất hoặc do cơ quan có thâm quyên quy định tại
4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP lập chưa phù họp với quy định tại
167/2017/NĐ-CP thì điều chỉnh cho phù họp trước khi phê duyệt

2. Đối vói nhà, đắt đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương
án sắp xếp lại, xử iỷ theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyêt
định số 86/2010/QĐ-TTg trước ngày Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi
hành nhung chưa hoàn thành việc thực hiện phương án thì tiêp tục thực hiện các
bước chưa hoàn thành theo phương án đã được cơ quan, người có thâm quyên phê
duyệt. Trường hợp thay đối phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thì thực hiện theo
quy định tại Điều 17 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
Đối với nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án
bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định sô
09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định so 86/2010/QĐ-TTg nhưng chưa hoàn thành
việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì xử lý như sau:
a) Trường hợp tại văn bản quyết định bán tài sản trên đất, chuyên nhượng
quyền sử dụng đất có quy định thời hạn thực hiện thì thực hiện theo thời hạn đã quy
định. Trường hợp quá thời hạn mà chưa hoàn thành việc bán, chuyển nhượng, cơ
quan có thâm quyên lập phương án theo quy định tại khoản 2 Điêu 4 Nghị định sô
167/2017/NĐ-CP có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thầm quyền xem xét,
xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP;
b) Trường họp tại văn bản quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng
quyên sử dụng đât không quy định thời hạn thì thời hạn được xác định là 24 tháng,
kê từ ngày cơ quan, người có thầm quyền quỵết định bán tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất theo Quyet định so 09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định
sô 86/2010/QĐ-TTg. Trường họp quá thời hạn mà chưa hoàn thành việc bán,
chuyên nhượng, cơ 3uan có thẩm quyền lập phương án theo quy định tại khoản 2
Điêu 4 Nghị định sô 167/2017/NĐ-CP có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có
thầm quyền xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.
3. Đôi với nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương
án giữ lại tiêp tục sử dụng; sau đó cơ quan, tồ chức, đơn vị thực hiện đầu tư xây
dựng mới, cải tạo, mở rộng thì sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng mới, cải
tạo, mở rộng, cơ quan, tô chức, đơn vị thực hiện việc hạch toán, cập nhật biến động
vê nhà, đât vào Cơ sở dữ liệu quôc gia vê tài sản công; không phải kê khai báo cáo
lại, trừ trường họp có thay đồi phưcmg án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
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4. Công ty cô phân được chuyền đổi từ doanh nghiệp nhà nước mà doanh
nghiệp nhà nước trước khi chuyên đôi sỏ' hữu đã được cơ quan, người có thẩm
quyên phê duyệt phương án săp xêp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Quyết định
sô 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý,
săp xêp lại nhà, đât thuộc sỏ' hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau
đây ậọi là Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg), Quyết định số 09/2007/ỌĐ-TTg hoặc
Quyêt định sô 86/2010/QĐ-TTg mà phương án sử dụng đất khi chuyển đổi sỏ" hữu
đã phù họp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số
80/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐTTg thì tiêp tục thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp thay đôi phương án săp xêp lại, xử lý nhà, đất thì thực hiện theo quy
định tại Điểu 17 Nghị định so 167/2017/NĐ-CP.
Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
2. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và hướng dẫn
tại Thông tu* này.
3. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành
phô trực thuộc trung ương xem xét kiện toàn Ban chỉ đạo 09 (đã thành lập theo
Thông tư số 83/20Ọ7/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngàỵ 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước) hoặc
thành lập Ban chi đạo săp xêp lại, xử lý nhà, đât (không làm tăng biên chê của Bộ,
cơ quan trung ương và địa phương) ề Trường họp thành lập Ban chỉ đạo thì Ưỷ ban
nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính là cơ guan thường trục; trường họp không
thành lập Ban chỉ đạo thì Ưỷ ban nhân dân câp tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì giúp
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sắp xêp lại, xử lý nhà, đât trên địa
bàn.
Sở Tài chính có trách nhiệm làm đầu mối phối họp với các cơ quan, tố chức,
đơn vị, doanh nạhiệp thuộc trung ương, cơ quan có liên quan thuộc địa phương đê
thực hiện việc sap xếp lại, xử lỷ nhà, đất thuộc trung ương quản lý trên địa bàn địa
phương.
4. Thông tư này bãi bỏ các văn bản sau:
a) Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007
của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đât thuộc sở hữu Nhà
nước;
.
b) Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính
về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007
của Bô Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19
tháng 01 năm 2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định sô 140/2008/QĐ-1 Ig
ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sấp xếp lại, xử lý
nhà, đất thuộc sỏ" hữu nhà nước;
c) Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số quy định cùa Quy chế tài chính phục vụ di dời các cosở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ;
d) Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính
sửa đồi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 iháng 3 năm 2011 của Bộ Tài
chính vê việc sắp xếp lại, xử lý nhà, dât thuộc sở hữu nhà nước;
đ) Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT/BTC-BQP ngàỵ 01 tháng 9 năm
2015 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dân việc sắp xêp nhà, đất và quản
lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quôc
phòng.
5. Trường hợp các văn bản được trích dân tại Thông tư này được sửa đồi, bô
sung hoặc thay thố thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đôi, bô sung hoặc
thay thế đó.
6. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan,
đơn vị, lổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp, giải quyết./. /
Nơi nlìận: ^
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân lối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, co- quan ngang Bộ, co- quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tông công ỉy 91 ;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
các tình, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sỏ" Tài chính, Kho bạc nhà nước các lỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bàn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

KT.BỘ TRƯỜNG
TRƯỞNG

h Quang Hải

- Lưu: VT, QLCS(4-jo).
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Phụ lục
(Kèm theo Thông tư sẻ 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018
của Bộ Tài chính)
Hướng dẫn lập Mau số 01 và Mau số 02
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của
Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lỷ tài sản công
1. Tên đon vị/địa chỉ nhà, đất (cột 2) Mầu số 01:
a) Tên đơn vị: Ghi tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực
tiêp quản lý, sử dụng nhà, đất; trường họp có cơ quan quản lý cấp trên thì ghi C0ằ

quan quản lý cấp trẽn lên trước;
b) Địa chỉ nhà, đất: Ghi đầy đủ theo số nhà, đường phố (tồ), phường (xã, thị
trấn), quận (huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
2. Diện tích:
a) "Diện tích đất" (cột 3) Mau số 01 và "Diện tích khuôn viên đất" (chỉ tiêu 2)
mục 1, phần II Mau số 02: Ghi tồng diện tích khuôn viên đất theo đơn vị tính m 2 hiện
đang quản lý, sử dụng theo hồ sơ pháp lý về đất đai; trường họp số liệu giữa hồ sơ

pháp lý và số thực tế đang quản lý, sử dụng khác nhau thì ghi theo số thực tế đang sử
dụng và ghi rõ lý do chênh lệch và hồ sơ pháp lý chúng minh (nếu có);
b) Diện tích nhà:
- "Diện tích nhà " tại cột (4) Mau số 01 và "Diện tích xây dựng nhà" (chỉ tiêu
3) tại mục 1, phần II Mau số 02 là tồng diện tích chiếm đất của các ngôi nhà (đôi vói
nhà một tầng); trường họp nhà có tà 2 tầng trở lên thì "Diện tích nhà " cột (4) Mầu số
01 được chia thành 2 cột: cột (4a) là "diện tích xây dụng nhà", cột (4b) là "diện tích
sàn sử dụng nhà
- "Diện tích sàn sử dụng nhà" tại cột 4b Mau số 01 (nếu có) và "Diện tích
sàn sử dụng nhà" (chỉ tiêu 4) tại mục 1, phần II Mầu số 02 là tổng diện tích sàn sử
dụng (diện tích thông thủy) của các ngôi nhà trên khuôn viên đất; trường họp hồ sơ
về nhà, đất chưa theo dõi số liệu về "diện tích sàn sử dụng nhà" thì ghi theo số liệu
vê "diện tích sàn xây dựng".
3. Hồ sơ pháp lý tại (cột 5) Mầu số 01 và phần I Mầu số 02: Ghi đầy đủ các
loại giấy tờ pháp lý về nhà, đất như: Quyết định giao đât, cho thuê đât, Giây chúng
nhận quyền sử dụng đất, Họp đồng thuê đất, Hợp đồng thuê nhà,... Trường họp
không có giấy tờ thì ghi rõ là "không có" hoặc "thât lạc".
4. Mục đích sử dụng đất của CO' sở nhà, đất được giao/cho thuê (cột 6)
Mầu số 01: Ghi mục đích sử dụng đất theo Văn bản của cơ quan, người có thẩm
quyền giao đất, cho thuê đất hoặc các hồ sơ giấy tờ về đất,.. ẻ
5. "Hiện trạng sử dụng" (cột 7) Mầu số 01: Ghi sô lượng ngôi nhà; hiện
trạng sử dụng của các ngôi nhà trên khuôn viên đât (nêu mục đích sử dụng của các
ngôi nhà khác nhau), trường họp các ngôi nhà sử dụng cùng mục đích thì không cân

tách hiện trạng của từng ngôi nhà, trường hợp sử dụng đan xen nhiều mục đích
trong một ngôi nhà thì hiện trạng ghi theo diện tích của từng mực đích sử dụng.
6. Phương án đề xuất (cột 8) Mau số 01:
Cơ quan, đơn vị, tồ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đât
hoặc cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) hoặc cơ quan có thẩm quyền lập phương án
sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đảm bảo phù họp với các hình thức xử
lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Điêu 7 Nghị định sô
167/20 ìlỉNĐ'C?./.ệ
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