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Số:            /TB-STC 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

   

Đồng Nai, ngày          tháng         năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công,  

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

                    

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ về việc 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về việc 
quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài 
sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

 Căn cứ Thông tư số 35-TC/NSNN ngày 21/6/1997 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các 
quỹ nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ 
sở, hoạt động xã hội; 

Căn cứ Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch 
thu, sung quỹ nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/07/2018 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 
05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về 
tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ công văn số 8080/BTC-QLCS ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính về việc 
sử dụng hóa đơn bán tài sản công; 

Căn cứ quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Đồng 
Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 
chính tỉnh Đồng Nai. 

 Căn cứ các quy định trên và căn cứ các quy định có liên quan. Để thực hiện tốt 
công tác cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản 
được xác lập quyền sở hữu toàn dân, Sở Tài chính thông báo đến các huyện, thành 
phố Long khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có nhu cầu sử dụng biên lai, hóa 
đơn thực hiện thủ tục cấp phát và quyết toán như sau: 

I. Cấp phát biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công: 

1. Thủ tục cấp phát biên lai thu tiền theo Thông tư số 35-TC/NSNN như sau: 

- Người đi nhận biên lai phải đăng ký họ tên, chữ ký trước với Sở Tài chính; 
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- Phải xuất trình giấy giới thiệu và công văn đề nghị được cấp phát biên lai do thủ 

trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính); 

- Báo cáo quyết toán biên lai đối với lần nhận trước đó; 

- Khi nhận biên lai xong, đơn vị nhận phải kiểm, đếm từng quyển, từng số và ký 

nhận vào sổ theo dõi nhận và sử dụng theo đúng quy định của chế độ quản lý biên lai 

do Bộ Tài chính ban hành. 

2. Thủ tục mua quyển hóa đơn thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính của 

Quyết định 3861/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh. 

(Đính kèm Quyết định số 3861/QĐ-UBND của UBND tỉnh) 

3. Thủ tục mua hóa đơn lẻ thực hiện theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Thông 

tư số 225/2019/TT-BTC,… công văn 8080/BTC-QLCS, cụ thể như sau: 

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng 

đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử 

dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; 

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên 

quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao. 

 (Hồ sơ cấp hóa đơn đối với việc bán tài sản công (tài sản Nhà nước) theo phụ 

lục 01; Hồ sơ cấp hóa đơn đối với việc bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân theo phụ lục 02 đính kèm). 

 II. Thời gian cấp phát: 

 - Đối với biên lai: Từ thứ 5 đến thứ 6 hàng tuần; 

 - Đối với hóa đơn bán lẻ: Cấp trong vòng 5 ngày (ngày làm việc) sau khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ (văn bản các đơn vị gửi đường Bưu điện, điện tử hoặc Egov).  

 III. Thời gian quyết toán: Để công tác quyết toán biên lai thu tiền và hóa đơn 

bán tài sản công đúng quy định, các đơn vị phải gửi báo cáo quyết toán trước, Sở Tài 

chính sẽ thông báo lịch quyết toán cụ thể sau.  

Thông báo này thay thông báo số 4541/STC-NSNN ngày 18/10/2013 của Sở 

Tài chính Đồng Nai. 

Lưu ý: Khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 

xử lý (bán, thanh lý) các tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

đăng ký mua hóa đơn: 

- Tại Sở Tài chính: đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh; 

- Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: đối với các đơn vị hành chính sự 

nghiệp cấp huyện, xã; 

- Tại cơ quan gần nhất (Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch huyện): Đối 

với các cơ quan thuộc trung ương quản lý. 
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 Trên đây là nội dung thông báo về công tác cấp phát và quyết toán biên lai thu 
tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai, đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để 
xem xét, hướng dẫn xử lý theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Các Sở, Ban, ngành,tổ chức Hội, Đoàn thể 
cấp tỉnh; 
- Phòng TCKH các huyện, thành phố Long 
Khánh,thành phố Biên Hòa; 
- Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa 
cháy rừng; 
- UBND tỉnh Đồng Nai(b/c); 
- UBND các huyện, Thành phố (biết  
   để chỉ đạo t/h); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, QLNS. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trương Thị Hương Bình 
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