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BÁO CÁO
Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
I. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020
- Tài sản là đất: 15. Tổng diện tích: 16.392 m2. Trong đó:
+ Đất trụ sở: 2.294m2.
+ Đất phục vụ hoạt động sự nghiệp: 14.098 m2
- Tài sản là trụ sở trên đất: 11 cái. Trong đó:
+ Nhà cấp IV: 11 cái. Tổng diện tích: 2.874,68m2(Trụ sở làm việc của
UBND xã + Nhà văn hóa xóm).
- Các vật kiến trúc khác, tài sản cố định hữu hình khác: 25 cái. Tổng diện
tích: 15.172,95 m2. Tổng giá trị xây dựng: 17.145.386.325 đồng.
- Máy móc thiết bị văn phòng: 31 . Tổng giá trị: 358.780.098 đồng, giá trị
còn lại 58.113.000 đồng.
- Tài sản cố định vô hình: 02, tổng giá trị: 15.000.000 đồng, giá trị còn lại:
6.000.000 đồng.
* Tình hình tăng giảm tài sản công năm 2020
2. Vật kiến trúc: Tăng 03 đường giao thông nông thôn, tổng giá trị là
1.377.507.741.000 đồng
3. Tài sản là máy mọc thiết bị văn phòng: Tăng 01 tài sản, tổng giá trị
12.900.000 đồng.
Nhìn chung công tác quản lý, sử dụng TSNN trong xã đã nghiêm túc tuân
thủ các quy định của pháp luật; tài sản cố định được hạch toán đầy đủ về hiện vật
và giá trị theo đúng quy định của pháp luật; việc đầu tư, trang thiết bị và sử dụng
TSNN đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, xã cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong
công tác quản lý, sử dụng TSNN như: Một số tài sản theo dõi trên sổ kế toán, nhưng
thực tế đã không còn sử dụng được nhưng chưa làm thủ tục ghi giảm tài sản.
II. Báo cáo công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản là nhà đất năm 2020
Năm 2020 xã Yên Lạc không thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản là nhà đất.
III. Báo cáo kê khai tài sản công

Nhằm thực hiện các dự án đầu tư công sử dụng các nguồn vốn chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững, nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và vốn xi măng, năm
2020 xã Yên Lạc đã thực hiện một số dự án và ghi tăng tài sản công trong năm như
sau:
- Tăng 03 đường giao thông nông thôn, tổng giá trị là 1.377.507.741.000
đồng do xây dựng mới
- Tăng 01 tài sản, tổng giá trị 12.900.000 đồng do mua sắm mới
IV. Báo cáo công khai tài sản
- Trong năm 2020, ủy ban nhân dân xã đã thực hiện công khai danh mục các
dự án được đầu tư xây dựng, công khai nguồn vốn được cấp và tình hình thanh toán
nguồn vốn dưới hình thức dán niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, công khai
trên các cuộc họp giao ban xã và xóm.
Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
trên địa bàn xã Yên Lạc./.
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