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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/CT-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
Từ khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 có hiệu lực thi hành
đến nay, hệ thống các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tiêu chuẩn,
định mức đã được ban hành khá đồng bộ và đầy đủ; công tác quản lý, sử dụng tài
sản công đã dần đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước
được khắc phục; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức,
đơn vị được nâng lên; hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng,
góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản công còn bất cập, phân tán và sử dụng chưa
thực sự hiệu quả so với tiềm năng; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định
mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm;
phương thức trang bị tài sản chủ yếu vẫn là mua sắm, đầu tư từ ngân sách nhà
nước, chậm được đổi mới; việc khai thác, huy động nguồn lực từ tài sản công hiệu
quả chưa cao; trong nhiều trường hợp còn thất thoát, lãng phí, nhất là đối với đất
đai, trụ sở làm việc, xe ô tô công...
Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục
triệt để những hạn chế và những bất cập nêu trên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác
ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:
1. Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công:
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên
quan tập trung hoàn thiện, trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm
quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài sản công theo quy định tại
Điều 53 của Hiến pháp năm 2013; đồng thời, xây dựng các văn bản quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành Luật, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy
định, bảo đảm hiệu lực thi hành cùng thời điểm Luật có hiệu lực.
2. Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài
sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị:
a) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:
- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn,
định mức và chế độ quản lý, sử dụng đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức,
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đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế
khoán có tính chất bắt buộc, thực hiện phương thức thuê dịch vụ và Nhà nước đặt
hàng; xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định
công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh lãng phí
trong việc trang bị, mua sắm tài sản.
- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2015/
QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sửa đổi
đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp cho từng nhóm chức danh có
tiêu chuẩn sử dụng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung; phấn đấu đến
năm 2020 giảm khoảng từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung
đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn
miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời xác định lộ trình thực hiện
chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và
tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung;
b) Các Bộ: Quốc phòng, Công an khẩn trương ban hành định mức sử dụng xe
ô tô chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; thực hiện rà soát, sắp xếp
lại xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm 2017;
c) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ
quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng (xe ô tô chuyên dùng;
diện tích đặc thù trong trụ sở làm việc; máy móc, thiết bị chuyên dùng...), bảo đảm
chặt chẽ, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
3. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập:
a) Các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xác nhận đơn vị đủ điều kiện
và xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ
chế giao vốn cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2016 của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3
năm 2017. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương
công bố Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa, chế độ miễn, giảm tiền
thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy
nghề, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn theo quy định tại Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ;
b) Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các
trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp
công lập; thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng
quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm trách nhiệm của người
đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.
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4. Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp:
a) Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ
thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm soát
chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Quyết định
số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích
các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết
kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc;
b) Giao Bộ Tài chính, cơ quan chuyên môn về tài chính thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra để có ý kiến về định mức diện tích trụ sở làm việc
trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải
tạo trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang
trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ.
d) Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương:
- Đẩy mạnh áp dụng hình thức đối tác công - tư trong xây dựng, quản lý vận
hành trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhất là tại các đô thị; việc lựa
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu
thầu, không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước.
- Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất,
phương án di dời theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01
năm 2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 và Quyết
định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp, xử lý trách nhiệm của
các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án
sắp xếp lại, phương án di dời đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công
khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí. Tổng hợp kết quả phê duyệt phương án
và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời gửi Bộ Tài
chính trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
đ) Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện cơ chế sắp xếp lại nhà, đất
thuộc sở hữu nhà nước, cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường và các cơ sở tập trung đông người, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước
ngày 01 tháng 01 năm 2017.
5. Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công:
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan
khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
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a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc
mua sắm, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định;
b) Xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh
có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
để tổ chức triển khai trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe
ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc triển khai những kiến nghị của
Bộ Tài chính về kết quả rà soát, xử lý xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg
ngày 04 ngày 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết thu hồi để xử lý đối
với xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng. Việc bán,
thanh lý xe ô tô phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
6. Về mua sắm tập trung tài sản công:
Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc công bố danh mục
mua sắm tập trung, tổ chức triển khai thực hiện mua sắm tập trung theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
Nghị quyết số 98/2015/NQ-QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01
năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm,
hiệu quả.
7. Về khai thác nguồn lực từ tài sản công:
a) Các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường khai thác nguồn
lực tài chính từ kết cấu hạ tầng thông qua một số phương thức cho thuê quyền khai
thác hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của
pháp luật; tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo
đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá; giám
sát chặt chẽ việc xây dựng phương án thu phí và tổ chức thực hiện thu phí của các
dự án BOT;
b) Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được
giao rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, khai thác và sử dụng tài sản
công, bảo đảm tăng cường khai thác, huy động hiệu quả nguồn lực từ tài sản công
phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
8. Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên:
Các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ
được giao:
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a) Thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho
thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm
túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai,
tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi
phí về môi trường, xã hội;
b) Rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích
thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ
chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Mở rộng
phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng đối với tất cả các
trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm. Sửa đổi các phương pháp dòng tiền chiết
khấu (thu nhập, chiết trừ, thặng dư) và điều kiện áp dụng cụ thể khi xác định giá
đất, bảo đảm nguyên tắc giá đất được xác định phù hợp với thị trường;
c) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về góp vốn bằng đất thuê của Nhà
nước và tài sản gắn liền với đất thuê để xác định đầy đủ giá trị quyền thuê đất, tài
sản theo thị trường; trường hợp thành lập pháp nhân mới thì pháp nhân mới chỉ
được Nhà nước cho thuê đất trong thời gian góp vốn. Thực hiện đấu thầu lựa chọn
đối tác để góp vốn liên doanh, liên kết đối với doanh nghiệp nhà nước khi thực
hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản;
d) Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ
phần hóa, tính đầy đủ giá trị lợi thế (vị trí địa lý) vào giá trị để cổ phần hóa nếu
doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
đ) Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11
năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông
trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp,
ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng;
e) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp
thời nghĩa vụ tài chính đất đai, tài nguyên của tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước
giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, tránh thất thoát.
9. Về hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công:
a) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:
- Xây dựng Đề án nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, bảo đảm
từng bước có đủ thông tin tổng hợp và chi tiết về các loại và từng tài sản công,
phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài sản công, chỉ đạo điều hành của Chính
phủ, các bộ, ngành, địa phương và xây dựng Chính phủ điện tử. Trong đó, Bộ Tài
chính trực tiếp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và Cơ sở dữ liệu
thành phần đối với các loại tài sản công hiện chưa có cơ sở dữ liệu riêng.
- Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và việc trao đổi thông tin để kết nối với
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đối với các loại tài sản công đã có cơ sở dữ
liệu chuyên ngành. Không xây dựng cơ sở dữ liệu mới khi đã có cơ sở dữ liệu
chuyên ngành.
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- Nghiên cứu, thí điểm xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công
theo hình thức đối tác công tư (PPP) để thực hiện các giao dịch về tài sản công trực
tuyến, bảo đảm cải cách hành chính, công khai, minh bạch.
b) Các Bộ, ngành, địa phương được giao xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài sản công
chuyên ngành có trách nhiệm bảo đảm kết nối được với thông tin về tài sản công;
c) Các Bộ, ngành, địa phương được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách
nhiệm kê khai, đăng nhập thông tin về tài sản công đầy đủ, kịp thời vào Cơ sở dữ
liệu quốc gia.
10. Tổ chức thực hiện:
a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu
quả Chỉ thị này; trong đó chú trọng rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ
sung các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực hiện các giải pháp đề ra;
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc
thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm; định kỳ gửi báo cáo về Bộ Tài chính để
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Đề nghị Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện giám sát việc chấp
hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
c) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các
đoàn thể quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát cộng đồng đối với
tài sản công;
d) Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy vai trò tăng
cường thông tin truyền thông, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong
bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê
phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công./.
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