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Số: 939 /STC-TCĐT  

V/v mở mã số dự án và thực hiện 

nhập dự toán trên hệ thống 

TABMIS Chương trình Hỗ trợ 

người có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg. 

        Lạng Sơn, 25 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi: UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn  

 

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). 

Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính Quy 

điṇh về tổ chức thưc̣ hiêṇ dư ̣toán NSNN năm 2018. 

Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 

1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018. 

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. 

 Theo quy định tại Thông tư số 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) thì cơ quan tài chính có trách nhiệm: Căn cứ vào 

quyết định giao dự toán, quyết định điều chỉnh dự toán thực hiện thực hiện nhập, 

phê duyệt phân bổ và điều chỉnh dự toán của các đơn vị trong phạm vi quản lý 

theo quy định của Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS và quy trình 

nghiệp vụ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan tài chính chịu trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo và thực hiện theo quy định đảm bảo toàn bộ số dự toán đã giao 

được nhập kịp thời vào hệ thống đến từng đơn vị dự toán, chủ đầu tư, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước liên quan. 

Tuy nhiên, theo Công văn số 5626/BTC-ĐT ngày 15/5/2018 của của Bộ 

Tài chính về việc báo cáo tình hình nhập TABMIS các dự án đầu tư; trong đó: 

vốn Chương trình Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 

số 22/2013/QĐ-TTg (kế hoạch năm 2018 giao là 122.820 triệu đồng) chưa nhập 

chi tiết đến các đối tượng trên hệ thống TABMIS. 

Để quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định. Sở Tài chính 

đề nghị UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn chỉ đạo phòng Tài chính - Kế 
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hoạch và các đơn vị chủ đầu tư thực hiện công tác mở mã số dự án và nhập dự 

toán trên hệ thống TABMIS.  

Để việc mở mã số dự án và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS thuận lợi, 

đề nghị các đơn vị, căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, số 2310/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 

về việc sửa đổi, bổ sung số liệu trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng 

về nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của 

UBND tỉnh, theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn có đối tượng được hỗ trợ 

mở chung một mã số để dùng chung, không phải mở riêng cho từng đối tượng. 

Việc thanh quyết toán nguồn vốn trên theo quy định của Thông tư 

số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản 

lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

Đề nghị UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 
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- Như trên; 

- Kho bạc NN tỉnh; 
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- Chánh VP Sở;  

- Phòng QLNS, Tổ CT theo QĐ 33; 
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