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

      SỞ TÀI CHÍNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  116/GM-STC                              Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7  năm 2019 

  

GIẤY MỜI 

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Các Ban quản lý thuộc tỉnh; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện và TP Lạng Sơn. 

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn 

vị khối tỉnh và các huyện thành phố, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. 

Căn cứ Kế hoạch số 652/KH-STC ngày 09/4/2019 của Sở Tài chính Mở 

lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2019;  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, căn cứ theo danh sách các cơ quan, đơn vị 

đăng ký; Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, triển khai các văn bản 

hướng dẫn trong công tác quản lý vốn đầu tư cấp tỉnh, huyện nhằm 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, nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng:  

1.1. Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Hướng dẫn quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân sách hàng năm theo quy định tại Thông tư số 

85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính. 

- Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 

hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các 

chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

- Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế 

độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. 

1.2. Chuyên đề 2: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng sử dụng nguồn 

vốn NSNN 

Tổ chức thực hiện công tác báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản, chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia, vốn  

TPCP; 
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- Hướng dẫn Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

- Hướng dẫn Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về 

quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ sử dụng ngồn vốn NSNN. 

- Hướng dẫn Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi 

Thông tư số 08/2016/2016/TT-BTC; Thông tư số 52/2018 sửa đổi Thông tư số 

08/2016/TT-BTC quy định về quản lý , thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn 

NSNN. 

1.3. Chuyên để 3: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đầu tư xây dựng 

- Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

- Những hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và 

biện pháp khắc phục hậu quả 

- Một số mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây 

dựng. 

(Theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 

kính doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển 

nhà ở; quản lý sử dụng nhà và công sở) 

Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ hạch toán và bài 

tập hướng dẫn thực hành cách hạch toán, lên báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán. 

2. 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; 

+ Phòng Quản lý Giá & Công sản: Lãnh đạo và chuyên viên; 

+ 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 dự toán và các chủ đầu tư: Cán bộ làm công tác kế toán (có 

danh sách kèm theo).    
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 3. Thời gian, địa điểm: 

- Từ 8h 00’ thứ tư, ngày 17/7/2019 đến chiều thứ năm ngày 18/7/2019. 

- Tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính. 

 4. 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 599/QĐ-UBND ngày 29/3/2019. 

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

5. Đăng ký:  

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

Tài chính Lạng Sơn trước ngày 12/7/2019 bằng Văn bản có chữ ký của thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị. 

- Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ với Đồng chí, Nguyễn Mạnh Linh, 

Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư - Sở Tài chính Lạng Sơn.  

Số điện thoại:  02053 775070; Mobile 0915221288. 

Mail: nmlinh@langson.gov.vn 

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:                                                       
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- Theo danh sách gửi kèm theo; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                  

- VP Sở; Thanh tra Sở; 

- Phòng: QLNS, TCHCSN, TCDN, QLG&CS; 

- Kế toán Sở; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu VT, TCĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ MỜI TẬP HUẤN 

(Kèm theo Giấy mời số 116 /GM-STC  ngày  05/7/2019 của Sở Tài chính) 

Số 

TT 

Tên đơn vị 

I Khối Đảng tỉnh 

1 Văn phòngTỉnh ủy 

2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

II Ủy ban MTTQVN, Tổ chức Chính trị - Xã hội và các hội đặc thù 

3 Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn 

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

5 Tỉnh đoàn thanh niên 

6 Hội Nông dân tỉnh 

7 Hội Cựu chiến binh tỉnh 

8 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

9 Liên minh các hợp tác xã 

10 Hội chữ thập đỏ tỉnh 

III Các đơn vị QLNN 

11 Sở Nông nghiệp & PTNT 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường 

13 Sở Giao thông Vận tải 

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 

15 Sở Y tế 

16 Sở Lao động Thương binh & XH 

17 Sở Khoa học và Công nghệ 

18 Sở Xây dựng 

19 Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch 

20 Sở Tư pháp 

21 Ban dân tộc 

22 Sở Công thương 
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23 Văn phòng UBND tỉnh 

24 Văn phòng HĐND tỉnh  

25 Sở Kế hoạch & Đầu tư 

26 Sở Nội vụ 

27 Sở Ngoại vụ 

28 Sở Thông tin và Truyền thông 

29 Thanh tra tỉnh 

30 Ban QL khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

31 Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

IV Các đơn vị sự nghiệp 

32 Trường Cao đẳng Y tế 

33 Trường Cao đẳng sư phạm 

34 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

35 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

36 Cung Thiếu nhi 

37 Đài Phát thanh Truyền hình 

V Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh 

38 Công An tỉnh 

39 BCH quân sự tỉnh 

40 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh 

41 Kho bạc Nhà nước 

VI Một số chủ đầu tư 

42 Trường Quân sự địa phương 

43 Trung tâm nước sinh hoạt & VSMT Nông thôn 

44 Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD 

45 Trung tâm Khuyến nông 

46 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

47 Công ty Điện lực Lạng Sơn 

48 Công ty TNHH Huy Hoàng 
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49 Công ty CP Cấp thoát nước 

50 Chi cục Thủy lợi 

51 Chi cục Kiểm lâm 

52 Chi cục Phát triển nông thôn 

53 Ban Quản lý xây dựng công trình tỉnh 

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

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

VII Các huyện và thành phố Lạng Sơn 

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

57 Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, TP 
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