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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn  

tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp 
công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 

———————— 
 

 
BỘ  TRƯỞNG BỘ  TÀI CHÍNH 

 
 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 
năm 2002; 

- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ;                                
 - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính. 
 Để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà 
nước. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 
  

QUYẾT ĐỊNH 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chế độ quản lý, tính hao 

mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 
các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
công báo và được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, thay thế cho Quyết định 
số 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành 
chính sự nghiệp. 

Chế độ ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho tất cả các tài sản 
cố định. Đối với các tài sản cố định có trước ngày 1/1/2009, đơn vị phải căn cứ 
các số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản cố định để xác định nguyên giá và 



 giá trị còn lại của tài sản cố định làm cơ sở lập danh mục tài sản cố định theo 
tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng các tài sản cố định này theo 
các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn luỹ kế theo đúng như quy 
định trong chế độ này. Những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo quy định 
mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, dụng cụ lâu bền. 

Điều 3. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức 
có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm chỉ đạo, triển khai áp dụng Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố 
định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử 
dụng ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định này tại các cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý. 

Đ iều 4.  Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính 
hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ 
kế toán và kiểm toán, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm 
vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn 
thực hiện và kiểm tra việc thi hành Quyết định này./. 
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- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc  
Chính phủ;     
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;            
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;                        
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLCS. 
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