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KẾ HOẠCH 

Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư  

  

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán NSNN năm 2018 cho các đơn 

vị và các huyện thành phố, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. 

Căn cứ nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư của Sở 

Tài chính Lạng Sơn; nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ 

bản, tăng cường và nâng cao năng lực cho những cán bộ tham gia công tác quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các lĩnh vực liên quan trong hoạt động 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch mở lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ 

thể như sau: 

1. Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH đào tạo tư vấn Thăng Long, 

Hà Nội tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư tại 

thành phố Lạng Sơn, với 150 đồng chí. 

2. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng:  

- Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 

18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng 

nguồn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC 

ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

- Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. 

3. Thành phần tham dự: 

- Sở Tài chính:  

+ Phòng Tài chính đầu tư: Lãnh đạo Phòng và chuyên viên  

+ Phòng Quản lý ngân sách: Lãnh đạo Phòng và chuyên viên 

+ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp: Lãnh đạo Phòng và chuyên viên. 

+ Phòng Tài chính doanh nghiệp: Lãnh đạo và chuyên viên 
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+ Văn phòng Sở: Lãnh đạo Văn phòng và kế toán. 

+ Thanh tra Sở: Lãnh đạo và chuyên viên. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn: Lãnh đạo phòng và chuyên viên 

Phòng Kiểm soát chi. 

- Các đơn vị chủ đầu tư: Lãnh đạo và cán bộ làm công tác kế toán    

- Các huyện và thành phố Lạng Sơn: 

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Lãnh đạo và chuyên viên  

+ Ban quản lý dự án: Lãnh đạo và cán bộ làm công tác kế toán    

 4. Thời gian, địa điểm: 

- Từ 8h 00’ thứ sáu, ngày 30/11/2018 đến hết buổi sáng thứ 7, ngày 

01/12/2018. 

- Tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính. 

 5. Kinh phí:  

- Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí tập huấn, bồi dưỡng từ nguồn kinh phí được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ: Các đơn vị tự đảm bảo.  

6. Đăng ký:  

- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tập huấn (theo mẫu kèm theo) về Sở 

Tài chính Lạng Sơn trước ngày 23/11/2018 bằng Văn bản có chữ ký của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị. 

- Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ với Đồng chí Lê Hùng Cường, Phó 

trưởng Phòng Tài chính đầu tư - Sở Tài chính Lạng Sơn.  

Số điện thoại:  02053 775070; Mobile 0988123567. 

Mail: lhcuong@langson.gov.vn 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn 

vị đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận:                                                       
- Theo danh sách gửi kèm theo; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                  

- VP Sở; Thanh tra Sở; 

- Phòng: QLNS, TCHCSN, TCDN; 

- Kế toán Sở; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu VT, TCĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ MỜI TẬP HUẤN 

(Kèm theo Kế hoạch số 2312 /KH-STC  ngày 21/11/2018 của Sở Tài chính) 

Số 

TT 

Tên đơn vị 

I Các sở, ban ngành 

1 Văn phòng Tỉnh ủy 

2 Văn phòng UBND tỉnh 

3 Ban Quản lý đầu tư Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

4 Ban Quản lý xây dựng công trình tỉnh 

5 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT  

6 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông 

7 Ban Dân tộc 

8 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

9 Ban Dân vận Tỉnh ủy 

10 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

11 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 

12 Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh 

13 Công an tỉnh 

14 Công ty Điện lực Lạng Sơn 

15 Công ty TNHH Huy Hoàng 

16 Công ty CP Cấp thoát nước 

17 Chi cục Thủy lợi 

18 Chi cục Kiểm lâm 

19 Chi cục Phát triển nông thôn 

20 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

21 Hội chữ thập đỏ 

22 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

23 Hội Nông dân 

24 Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
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25 Sở Giáo dục và Đào tạo 

26 Sở Xây dựng 

27 Sở Tài nguyên và Môi trường 

28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

29 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

30 Sở Giao thông vận tải 

31 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

32 Sở Nội vụ 

33 Sở Công thương 

34 Sở Khoa học và Công nghệ 

35 Sở Y tế 

36 Sở Tư pháp 

37 Sở Lao động thương binh & xã hội 

38 Sở Thông tin và truyền thông 

39 Thanh tra tỉnh 

40 Tỉnh Đoàn thanh niên 

41 Trường Quân sự địa phương 

42 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

43 Trường Cao đẳng Sư phạm 

44 Trường Cao đẳng Y tế 

45 Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn 

46 Trung tâm nước sinh hoạt & VSMT Nông thôn 

47 Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD 

48 Trung tâm Khuyến nông 

II Các huyện và thành phố Lạng Sơn 

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, TP 
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