
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /STC-QLG&CS 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết  

định ban hành danh mục, thời gian sử 

dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định 

vô hình thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Trà Vinh 

           Trà Vinh, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài 

sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 4276/UBND-THNV ngày 16/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính 

đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao 

mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (đính kèm).  

Căn cứ quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật là Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đề nghị 

quý cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định nêu 

trên gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở 

Tư pháp thẩm định, làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

Một số nội dung cụ thể cần nghiên cứu như sau: 

- Đối với Danh mục tài sản cố định vô hình Loại 1, Loại 2, Loại 3 đính kèm 

phụ lục Dự thảo quyết định: Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Rất mong các sở chuyên ngành (Sở Khoa học và C 

Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...), các đơn vị, tổ chức có liên 

quan nghiên cứu, đóng góp kỹ. 

- Đối với Danh mục tài sản cố định vô hình Loại 4 đính kèm phụ lục Dự thảo 

quyết định: Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở quy định tại Thông tư số 

09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử. Rất mong các sở chuyên 

ngành (Sở Thông tin và Truyền thông, Khoa học và công nghệ...) các đơn vị, tổ 

chức có liên quan nghiên cứu, đóng góp kỹ.        



Văn bản đóng góp ý kiến vui lòng phản hồi về Sở Tài chính trước ngày 

19/11/2020 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email:dnhanh@travinh.gov.vn. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị để 

Sở Tài chính hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc STC; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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