
 

`UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1033 /STC-TCĐT  

V/v mở mã số dự án và nhập dự 

toán trên hệ thống TABMIS Đề 

án phát triển GTNT 

Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2018 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện 

 

Căn cứ Thông tư 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

kho bạc (TABMIS). 

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-

2020. 

Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2018. 

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ chi tiết kinh phí năm 2018 hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông 

nông thôn. 

Qua theo dõi trên thống mã số dự án và hế thống thông tin quản lý ngân 

sách và kho bạc (TABMIS), đến nay tất cả các huyện đều chưa mở mã số dự án 

và thực hiện nhập dự toán trên hệ thống TABMIS. 

Để quản lý nguồn vốn theo đúng quy định. Sở Tài chính đề nghị UBND các 

huyện chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị chủ đầu tư, khẩn trương 

hoàn thiện thủ tục mở mã số dự án và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS xong 

trước ngày 15/6/2018 để giải ngân vốn theo quy định; để việc mở mã số dự án và 

nhập dự toán trên hệ thống TABMIS và thanh toán được thuận lợi, việc mở mã số 

dự án thực hiện như sau: 

- Đối với các huyện giao cho cấp xã quản lý: Theo đơn vị hành chính xã, 

mỗi xã mở một mã số để nhập dự toán chung cho toàn xã. 

- Đối với các huyện giao cho các cơ quan chức năng của huyện quản lý: 

Mỗi huyện mở một mã số để nhập dự toán chung cho toàn huyện. 

Đề nghị UBND các huyện quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Giao thông - Vận tải; 

- KBNN tỉnh; 

- Phòng TC-KH các huyện;                           
- Lãnh đạo Sở; Chánh VP Sở;  

- Phòng QLNS, Tổ CT theo QĐ 33; 

- Lưu: VT, TCĐT.                 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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