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BÁO CÁO 

Kê khai và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 

 

 

Thực hiện Văn bản số 154/STC-GCS ngày 18/01/2022 của Sở Tài chính 

Ninh Bình về việc báo cáo kê khai và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2021, UBND thành phố Tam Điệp báo cáo cụ thể như sau: 

I. Báo cáo kê khai tài sản công  

1. Tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm, tiếp nhận về sử dụng: 

(Có Biểu số 04a-ĐK/TSC, Biểu số 04b-ĐK/TSC,  

Biểu số 04c-ĐK/TSC kèm theo) 

2. Thay đổi thông tin về trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Không. 

II. Báo cáo kê khai định kỳ. 

1. Báo cáo tổng hợp chung hiện trạng sử dụng tài sản công: 

(Biểu số 08a-ĐK/TSC gồm có: Phần 1 tổng hợp chung; Phần 2 chi tiết 

theo loại hình đơn vị; Phần 3 chi tiết theo từng đơn vị kèm theo) 

2. Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản công: 

(Biểu số 08b-ĐK/TSC gồm có: Phần 1 tổng hợp chung; Phần 2 chi tiết 

theo loại hình đơn vị; Phần 3 chi tiết theo từng đơn vị kèm theo) 

III. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:  

UBND thành phố Tam Điệp đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc 

quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định nhà nước. Tài sản công tại các 

đơn vị được hạch toán đầy đủ về hiện trạng và giá trị theo quy định; việc đầu tư, 

trang bị và sử dụng tài sản nhà nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và hiệu 

quả. Các đơn vị được giao quản lý đều xây dựng Quy chế quản lý tài sản công và 

chấp hành tốt các nội dung đã đề ra trong quy chế. 

+ Những tồn tại: Một số đơn vị chưa theo sát và phản ánh kịp thời tình hình 

biến động của tài sản, quản lý hồ sơ liên quan đến tài sản được lập, cập nhật và lưu 

chưa kịp thời, mang tính hình thức. Công tác báo cáo còn chậm do vậy khó khăn 

cho việc tổng hợp số liệu báo cáo. 

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong kỳ báo 

cáo: Không có. 
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2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Hàng năm UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về quản  lý tài sản công theo luật 

định như: đăng ký mua sắm tài sản theo hình thức tập trung, quy trình mua sắm tài 

sản theo quy định của Luật đấu thầu, công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản.  

3. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 

hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài sản công tại các đơn vị; 

- Đơn vị được giao quản lý tài sản cần khai thác tối đa, phát huy hiệu quả sử 

dụng của tài sản công. 

IV. Tổng hợp báo cáo công khai tài sản công 

1. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công: 

(Có biểu số 09a-CK/TSC kèm theo) 

2. Tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: 

(Có biểu số 09b-CK/TSC kèm theo) 

3. Tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác: 

(Có biểu số 09c-CK/TSC kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kê khai và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2021, UBND thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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