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Chuyên đề 01:QUÃN h^VẢ^^^ỤNG TÀI SẢN CÔNG
I. Tổng quan về tài saniè4ỉig:iíà-<ĩác văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

1. Tài sản công
1.1. Đặc điểm tài sản công
1.2. Phân loại tài sản công
2. Các văn bản pháp luật về quản ỉý, sử dụng tài sản công
2.1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
- Ket cấu của L uật Quản lý, sử dụng tàì sản công

ị  - Một số điểm mới ữong Luật Quản lý, sử dụng tài sảii công
I  2.2. Một số vãii bản của Chính phủ
'  - Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017;

- N^ị đmh 152/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017;
- N^ị đmh 165/NĐ-CP ngày 31/12/2017;
- N^ị đụủi 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017;
- N^ị đmh 29/NĐ-CP ngay 05/3/2018;
- N^ị đựih 04/NĐ-CP ngày 11/01/19;
- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017;

n. Phân cắp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp đối với qu

và sử dụng tài sản công
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân.

2. Nội dung phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản cồng của môt số tỉnh ở khu vưc
miền Trung và Tây Nguyên.

- Căn cứ pháp lý để các địa phưcmg xây dựng quy định về phân cấp ứiẩm quyền quản lý, sử
dụng tài sản công.

- Nội dung quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công.
- Giới ứiiệu quy định của tình Quảng Ngãi về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản

công (liên hệ so sánh với quy định của một số tỉnh trong ỉchu vực như Quảng Nam, Bình Định, Phú
Yên...).
ni. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

1. Thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công
- Thẳm quyền của Chứứi phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Thẩm quyền của Bộ trưởng, tìiủ ừưởng cơ quan ngang Bộ.
- Tham quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Hệ ứiống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cần quan tâm.
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.



- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở.
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

IV. Mua sắm tàỉ sản công
1. Những vấn đề cần quan tâm trong mua sắm tài sản công.
1.1. Các quy định chung.
1.2. Một số vấn đề còn tồn tại ữong mua sắm tài sản công.
2. Tồ chức mua sấm tài sản công theo phương ứiức tập trung.
2.1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung.
2.2. Quy ừình thực hiện mua sắm tập trung.
- Quy trình ửiực hiậi mua sắm tập trung ứieo cách ký ửiòa ửiuận khung.
- Quy ừình thực hiện mua sắm tập trung ứieo cách ký hợp đồng trực tiếp.
3. Tổ chức mua sắm tài sàn công theo phương thức phân tán.
3.1. Danh mục tài sản được mua sắm theo phương ửiức phân tán
3.2. Quy ữình ửiực hiện mua sắm theo phương thức phân tán
3.2. Nghiên cứu các quy định về đấu thầu mua sắm tài sản
4. Một số tình huống ứiực tế trong mưa sắm tài sản công - Đáiứi giá & nhận xét.

V. Bán, ứianh lý và cho ửiuê tài sản công
1. Bán, ứianh lý tài sản công.
1.1. Các tarờng hợp được bán, thanh lý tài sản công
1.2. Các hình ứiức bán, thanh lý tài sản công
- Hình ứiức bán tài sản công.

i  - Hình thức ứianh lý tài sản công.
^  1.3. Quản lý, sử dụng hoá đcm bán, thanh lý tài sản công.

2. Sừ dụng tài sản công vào mục đích cho thuê.
2.1. Một số vấii dề cần quan lâm trong việc sử dụng tài sản công đề cho ứiuê.
- Điều kiện đề được sừ dụng tài sản công để cho ứiuê.
- Chọn lựa các hình ứiức cho ứiuê.
- Định giá cho thuê tài sản.
2.2. Lập Đề án sừ dụng tài sản công ở các đcfn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho ứiuê.
3. Một số tình huống ứiực tế phát sinh ữong bán, thanh lý, cho ứiuê sắm tài sản công - Đánh

giá & nhận xét
VI. Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng tài tài sản công

1. Ý nghĩa (mục đích) xây dựng quy chế
2. Phạm vi, căn cứ xây dựng quy chế
3. Nội dung, kết cấu; trình -V, phươiig pháp xây dựng quy chế

- Nội dung, kết cấu của quy chế
- Trừứi tư, phương pháp xây dựng

4. Tồ chức ữiực hiện
VII. Quản lý tài nguyên, khoán sản và sử dụng đất công ích.

1. Quản lý tài nguyên, klioán sản trên địa bàn xã.
1.1. Một số hạn chế, bất cập.



1.2. Nliữiig vấn đề cần quan tâm ữong quản lý tài nguyên, khoán sản.
2. Quản lý sử dụng đất công ích ữên địa bàn xã.
2.1. Một số hạn chế, bất cập.

2.2. Những vấn đề cần quan tâm ừong quản lý sử dụng đất công ích

Chuyên đề 02: cơ CHÉ Tự CHỦ TÀI CHÍNH - KỸ NĂNG THƯ THẬP, xử LÝ, BÁO
CÁO CÁC TÌNH HUỐNG TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP
THEO NGHỊ ĐỊNH 60/2021/NĐ-CP
1. Kháỉ quát cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nshi đinh
60/2021/NĐ-CP

1.1. Căn cứ pháp lý
1.2. Những quy định chung
1.3. Quy định cụ thề về cơ ché tài chính của đơn vị sự nghiệp công
1.4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi

2. Một số điểm mới về co* chế tự chủ tài chính của đorn vị sự nghiệp công theo Nghị định
60/2021/NĐ-CP

2.1. Giá dịch vụ sự nghiệp công
- Nội dung theo văn bản mới
- Điêm khác biệt giữa văn bàn mới với văn bản cữ

2.2. Lộ trình tính giá địch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước
- Nội dung theo văn bản mới
- Điêm khác biệt giữa văn bản mới với văn bản cữ

2.3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước
- Nội dung theo văn bản mới
- Điếm khác biệt giữa vãn bản mởỉ với văn bản cũ

2.4. Phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công
- Nội dung theo vản bản mởi
- Điêm khác biệt giữa văn bản mới vởi văn bản cữ

2.5. Nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công
- Nội dung theo văn bản mới
- Điêm khác biệt giữa văn bản mới với văn bản cữ

2.6. Một số vấn đề tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công
- Chi thường xuyên giao tự chủ

+ Nội dung theo văn bản mới
+ Điêm khác biệt giữa văn bản mới với văn bản cũ

- Chi thường xuyên không giao tự chủ
+ Nội dung theo văn bản mới
+ Điêm khác biệt giữa văn bản mới với văn bản cũ

- Phân phối kết quả tài chính
+ Nội dung theo văn bản mới



+ Điểm khác biệt giữa văn bản mới với văn bản cũ
2.7. Giao quyền tự chủ cho đcm vị sự nghiệp công

- Nội dung theo văn bản mới
- Điểm khác biệt giữa văn bản mới với văn bản cũ

3. Hưóng dẫn xử lý một số tình huống nghiệp vụ tài chính phát sinh tại các đơn vị sự
nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP (từ các tình huống thực tế)

3.1. Hướng dẫn về xác định giá dịch vụ sự nghiệp công
3.2. Hướng đẫn phân loại mức tự chủ tài chính của đcm vị sự nghiệp công (vận dụng các tiêu

chí phân loại theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP)
3.3. Hướng dẫn theo dõi nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp

công
3.4. Hướng dẫn một số vấn đề về tự chủ tài chính đối với đơn vị SNCL;

- Chi thường xuyên giao tự chủ (tự chủ chi thường xuyên đối với kinh phí do NSNN
cấp, chi lương và các khoản đóng góp theo lưcmg, chi thuê chuyên gia,...)

- Chi thường xuyên không giao tự chủ
- Phân phối kết quả tài chính (trích ỉập và sử dụng các Quỹ,...)

3.5. Hướng dẫn về xây dựng các phương án tự chủ cho đơn vị SNCL


