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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28  tháng 12  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản 

cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô 
hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ  Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài 
chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 
1051/TTr-STC ngày 17/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ 
lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù (theo Phụ lục I đính kèm); Danh mục, thời gian sử 
dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (theo Phụ lục II đính kèm) trong các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 
(sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, tổ chức) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù thực hiện 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư số 162/2014/TT-BTC 
ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn 
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức 
có sử dụng ngân sách nhà nước.



Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm căn cứ nội dung 
quy định tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện việc tính hao mòn tài sản cố định đặc 
thù, tài sản cố định vô hình theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở, ban, 
ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập 
và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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