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

          SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số: 2210 /STC-TCĐT        Lạng Sơn, ngày  07 tháng 11 năm 2019 

V/v hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để 

lập quy hoạch và thanh toán vốn 

đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, Thành phố Lạng Sơn; 

- Các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 11753/BTC-HCSN ngày 02/10/2019 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy 

hoạch; Công  văn số 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch, căn cứ Luật quy hoạch 

và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ về phiên họp thường 

kỳ tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp 

kinh tế trong dự toán chi ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và điều 

chỉnh quy hoạch và hướng dẫn thủ tục thủ tục quản lý, thanh toán đối với vốn đầu 

tư công đã được cấp có thẩm quyền bố trí cho việc lập, thẩm định, quyết định 

hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch như 

sau: 

 1. Về xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế: Các quy hoạch nêu tại 

điểm b Mục 4 Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ, bao gồm 

các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 

chuyên ngành và các quy hoạch điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Nghị quyết 

số 751/NQ/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

 a) Về quy trình lập kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế trong dự toán chi ngân 

sách nhà nước: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 

01/3/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán 

kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch. 

 b) Về thời gian thực hiện: Từ năm 2019. 

 c) Về nguồn kinh phí đảm bảo: Nguồn kinh phí do ngân sách đảm bảo theo 

phân cấp hiện hành.  

 2. Về thanh, quyết toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch: Bao gồm các 

hoạt động được thực hiện để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố 

và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của 

Luật quy hoạch. 
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 a) Về quản lý,thanh toán và hồ sơ tạm ứng, thanh toán: Thực hiện theo quy 

định về quản lý, thành toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tại các Thông 

tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 

30/6/2016 và Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính. 

 b) Hồ sơ pháp lý gửi một lần: Theo quy định tại Điểm b Mục 2 Công văn 

số 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính     

 c) Chế độ báo cáo: Các nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công phải 

thực hiện báo cáo tổng hợp vào các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 

82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính về chế độ và biểu mẫu báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà 

nước, vốn trái phiếu Chính phủ và Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo tình hình thực 

hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 d) Về quyết toán ngân sách nhà nước bố trí cho các nhiệm vụ quy hoạch:  

Thực hiện theo quy định về quyết toán ngân sách nhà nước tại Thông tư số 

85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán 

tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm. 

 e) Về thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho nhiệm vụ, dự 

án quy hoạch từ nguồn vốn đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và 

sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, Quyết định số 791/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn tại 

Mục 3 Công văn số 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính.    

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để kịp thời xử lý./. 

 
 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở;                                  

- Chánh VP Sở; 

- Các phòng: QLNS, TCHCSN;  

- Lưu: VT, TCĐT.                 

                            

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

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

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

8 Sở Giao thông vận tải 

9 Sở Y tế 

10 Sở Lao động thương binh và Xã hội 

11 Sở Xây dựng 

12 Sở Tư pháp 

13 Sở Nội vụ 

14 Sở Công Thương 

15 Thanh tra tỉnh 

16 UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn 
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