
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH PHU  YEN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&A/2O2O/QD-UBND Phi Yen, ngày p1-3  tháng ' nám 2020 

QUYET D!NH 
Quy dnh danh m1c, thôi gian st'r diing, t I hao mon tài san chua thi tiêu 

chuân nhn bit tài san c djnh hüii hInh; danh nc, th?yi gian sfr ding, t I 
hao mOn tài san c dlnh  vô hmnli và danh rniic tài san c6 dinh däc thu thuc 

phim vi quail I cüa tinh Phil Yen 

UY BAN NHAN DAN TINH PHU YEN 

Can c& Lut T chic chInh quyn dja phuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Lut Ban hành van ban quyphçim pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nám 2015; 

Can c& Luçt Quán l, th dyng tài san cong ngày 21 tháng 6 nàm 2017, 

Can c& Nghj djnhs 151/2017/ND-CT ngày 26 tháng 12 nãm 2017 cza 
ChInh phü quy djnh chi tiêt m5t so diéu cia Luçt Quán l, th dyng tài san cOng; 

Can c& Thông tic sá 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 nám 2018 cia Bó 
trtróng Bô Tài chInh hung dan chê dt3 quán lj", tInh hao inôn, kháu hao tài san cO 
djnh tgi cc quan, tO ch&c, dan vj và thi san cO djnh do nhà nithc giao cho doanh 
nghip quán lj khong tjnh thành p/ian vOn nhà nu'óc tçii doanh nghip; 

Theo dé nghj cza Giám dóc Sà Tài chInh (tgi T& trInh s 169 7/7Tr-STC ngày 
19 tháng 6 nám 2020). 

QUVET D!NH: 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quyt djnh nay quy djnh danh mic, th?yi gian sir ditng, t' lê hao mOn tài san 
ch.ra dü tiêu chuân nhn biêt tài san cô djnh hQu hInh; danh mic, thii gian sir ding, 
t l hao mOn tài san cô djnh vô hInh và danh miic tài san cô djnh dc thO ti các ca 
quan nhà rn.râc, dan vj sr nghip cong ltp, ca quan Dáng cong  san Vit Nam, to 
chrc chInh trj-xä hi Co sr diing ngân sách nba nuOc thuc phm vi quân 1 cüa 
tinh Phü Yen (sau day gi là ca quan, tO chrc, dan vi). 

Diu 2. Di tu'qng áp dting 

Quyt djnh nay áp diing di vol ca quan nhà nuOc, dan vj s1r nghip cong lap, 
Co quan Dãng cong  san Vit Narn, to chrc chInh trj-xã hi co sir diing ngân sách 
nhà ni.rOc thuc phm vi quân l cüa tirth Phü Yen. 

Khuyn khIch các t chüc chInh trj xã hi-nghê nghip, t chirc xã hi, tchirc 
xã hi-nghê nghip, to chüc khác duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp lut ye Hôi 
áp diing các quy djnh ti Quyêt djnh nay dê quàn l', tmnh hao mOn tài san cô djnh. 

Diu 3. Quy djnh các Danh mic, thOi gian sil diing, t I hao mOn di vói 
tàisãn 

1. Danh miic, th&i gian sü ding và t' l hao mOn tài san chisa dü tiêu chun 
nhn biêt tài san cô djnh hüu hInh theo quy djnh tai  Khoãn 3 Diêu 3 Thông tl.r sO 
45/2018/TT-BTC: (Phu luc I). 
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2. Quy djnh Danh mic, thai gian sü dicing và t' 1 hao mon tài san cô djnh vô 

hInh: (Phu luc II). 

3. Quy djnh Danh rniic tài san c djnh dc thü: (Ph hic III). 

Diu 4. Trácli nIiim cüa các co quan, ti chfrc, dorn v 

1. Các ca quan, to chirc, dan vj can cr chirc näng, nhim v1i quãn 1 chuyên 
ngành cO trách nhim thi..ring xuyên cp nht và dê xuât vài Sâ Tài chInh tham muu 
Uy ban nhan dan tinh vic sira dôi, bô sung danh rniic, thai gian sir diing va t 1 
hao mOn dôi vâi tài san quy djnh tai  Diêu 3 Quyêt djnh nay. 

2. Giao Sâ Tâi chInh chü trl, phi hçip v&i các co quan, don vj cO lien quan t 
chic triên khai vá theo dOi vic thrc hin Quyêt djnh nay. 

3. Các ca quan, t chiic, don vi quán 1, sü diing tài san c djnh can cir cac 
ni dung quy djnh t?i  QuyCt djnh nay, thirc hin vic ghi so ké toán, hach  toán theo 
dôi và quân 1 tài san theo dung quy dinh. 

Diu 5. Hiêu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu hrc tis ngây°tháng 7 näm 2020 và thay th Quyt djnh 
s 11/201 6/QD-UBND ngày 22 tháng 4 nàm 2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Phü Yen 
ye ban hành danh rntic, th&i gian sir dtng, t 1 tInh hao mOn tài san cô djnh vô hInh và 
tâi san cô djnh dc thU thuc phm vi quân 1' cUa tinh PhU Yen. 

Các ni dung khác không quy djnh t?i  Quy& djnh nay thI thrc hin theo quy 
djnh cUa Lut Quân 1, sU ding tài san cong näm 2017, Nghj djnh sO 151/201 7/ND-CP 
ngày 26 tháng 12 nàm 2017 ca ChInh phi, Thông tr sO 45/2018/TI'-BTC ngày 07 
tháng 5 näm 2018 cUa B tnr&ng B Tâi chmnh và các van bàn pháp 1ut cO lien quan. 

t A A P 

Dieu 6. Chanh ,Van phong Uy ban nhan dan tinh; Thu truong cac So, ban, 
ngành tinh; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và các to chrc, 
cá nhân có lien quan chju trách nhitm thi hãnh QuyCt djnh này./.' j  

No'i nhâ,z: 
- Nhu Dieu 6; 
- Vi Pha? ch-BO Tài chInh; 
- Ciic Kiem tra van bàn QPPL-B Tu pháp; 
-TT.Tinhüy 
- U. HDND tinh; 
- UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS-HDND tinh; 
- Phông XD và KTrVBQPPL-S Tu phap; 
- Trung tam Truyên thông tinh; 
- Ltru: VT, KT, HgAQD. 
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(Kern theo Quylt djnh s 

LUCI 
vA T L HAO MON TA! SAN 

T TA! SAN CO DINH HCJU H!NH 
D ngày!#/./2O2O cüa UBND tin/I Phi Yen) 

STT 
Thôri gian 
sfr ding 
(nãm) 

T I hao 
mon 

(%/näm) 
Danh mic 

Loai May móc, thiet b van phong 

1 

May vi tInh dê bàn, may vi tInh xách tay, may in, may 
chiêu, may fax, may buy tài 1iu, may dun nuâc, thiêt 
bj 19c nuâc, may hiit am, may hut bui, tü lanh, tü dá, 
may git, may ghi am, may ánh, ti vi, dâu video, dâu 
thu phát tin hiu k5 thut so khác, thiêt bj am thanh 

5 20 

2 
Tng dài din thoi c djnh, may b darn, din thoai 
di dng; thiêt bj thông tin lien 1c; thiêt bj mng, 
truyên thông 

5 20 

Thiêt bj din van phOng các 1oi; thiêt bj din tr phiic 
vi quàn 1, li.ru trü dir lieu 

5 20 

May diêu hOa không khI, may born ni.rc, két sat các 
l°ai 

8 12 5 

5 
B bàn gh ngi lam vic; b bàn gh tip khách, bàn 
ghê phông h9p, hi tnthng, lap hçc; tü, giá k dmg tài 
1iu hoc tnmg bay hin vt 

8 12,5 

6 Các Ioti thit bj van phOng khác 8 12,5 
Loai 

H 
Phirong tiçn vin tai 

1 Xemôtô,gànmáy 10 10 

2 Ca no, xung may, ghe các 1oi 10 10 

3 Phuang tin 4n tãi khác 10 10 
Loai 

May mOc, thiet bl 

1 May phát din eác loai 8 12,5 

2 Thit bj phOng cháy, chia cháy 8 12,5 
3 May moe, thit bj din ánh, trang thi& bj y t 8 12,5 

4 May moe, thi& bj vin thông, truyn hInh 8 12,5 

5 Thitbjdinvàdintir 8 12,5 
6 May moe, thit bj chuyên dung khác 10 10 

Loai 
IV 

Trang thit bj d hông, d v& phuc vi nghiên cull khoa 
hçc, thI nghim (thüy tinh, gm, sãnh sü) 

5 20 
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II 
QUY D!NH  D GIAN SlY DIJNG vA 

TY LE HA.(1.  iki \CO  DINH VO HINH 
(Kern theo Quyt a'jnh sA5 .. i '- 1"4' '  gày///2O2O cta UBND tinh P/iü Yen) 

STT 
J Thôi gian 

sü diing 
(nam) 

T 1 
hao mon 
(%/näm) 

Loi I Quyn tác giã 

1 
Tác phm van hçc, khoa h9c, sách giáo khoa, 
giáo trInh và tác phâm khác dixcic the hin duOi 
dng chit viét hoc k tir khác 

25 4 

2 Bài giâng, bài phát biêu v bài nói khác 25 4 
3 Tác phâm báo chI 25 4 

4 Tác phm am nhac 25 4 
5 Tác phm san khu 50 2 
6 Tác phãm din ânh 50 2 
7 Tác phm t?o  hInh, m5' thut rng dung 50 2 
8 Tácphmnhipành 50 2 

9 Tác phm kin trüc 25 -- 4 

10 Tác ph.m van h9c, ngh thut dan gian 25 4 

Bàn d hQa, s d, bàn ye lien quan den dja 
hInh, cong trInh khoa hoc 

25 4 

12 Chxing trInh may tInh, sru tp d& 1iu 25 4 

Loi II Quyn s& hUu cong nghip 

1 Bngdcquynsángch 20 5 

2 Kiêu dáng cOng nghip 5 20 
3 ThiêtkêbôtrI 10 10 
4 Nhânhiu 10 10 
5 Bng dc quyn giâi pháp hitu Ich 10 10 

Loi III Quyn d6i vôi ging cay trng 

1 Quyn dôi vâi ging cay than g 25 4 

2 Quyn dM vói các giing cay trng khác 20 5 

Loi IV Phn mm üng diyng 
1 Cosâdit1iu 5 20 
2 Phn mm k toán 5 20 

3 Ph&n mm tin hçc van phOng 5 20 
4 Phn mm üng dicing khác 5 20 

Loi V 
Tãi san c dnh vô hInh khác (trfr thu'ong hiii 
cüa các don vl sr nghip tham gia hott dng lien 
doanh lien kt theo mô hInh xa hi hOa) 

5 20 
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QUYD!NHD 
(Kern theo Quyêt djnh s64 

uc III 
SAN cO D!NH  DiC THU 
ngày/./2O2O cia UBND tinh Phá Yen) 

A So thfr tir 
\ ii 

Danh milc 

Loi I Hin vt * 

1 Hin 4t b.ng kim 1oi 

2 Hin4tbnggiy 

3 Hin 4t là d mc 

4 Hinvtlàddt 

5 Hin 4t b&ng sành, sir 

6 Hin4tb&ngphimành 

7 Hin 4t bng da 

8 Hin vt bang nhra 

9 Hin4tbtngdá 

10 Hin vt bang xiiang 

11 Tincô 

Loi II Di tIch lIck  st'r thrqc xp hng 

1 Di tIch kháo c Thành An Thô 

2 Di tIch ljch sir Tàu không s Vüng Rô 

3 Di tIch Quc gia dc bit Nüi Nhn 

4 Di tIch ljch sir Du&ng 5 
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