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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).
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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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