
 

 

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

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số:           /STC-TCĐT  Lạng Sơn,  ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v đôn đốc báo cáo tình hình 

nhập dự toán trên hệ thống 

TABMIS lần 2. 

 

 

Kính gửi: - UBND các huyện: Bình Gia, Tràng Định và Lộc Bình. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Bình Gia, Tràng 

Định và Lộc Bình. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3520/VP-KT ngày 

28/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc nhập dự toán trên hệ thống 

TABMIS theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; trong đó: “Giao Sở Tài chính chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát việc nhập dự toán của tỉnh 

trên Hệ thống TABMIS theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản trên”. 

Ngày 15/8/2020, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1689/STC-TCĐT 

về việc đôn đốc nhập dự toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 trên hệ thống 

TABMIS (hạn gửi báo cáo là trước ngày 20/8/2020). Tuy nhiên tính đến ngày 

31/8/2020 Sở Tài chính đã nhận được báo cáo của 08/11 đơn vị, còn 03 đơn vị 

chưa gửi báo cáo (UBND các huyện: Bình Gia, Tràng Định và Lộc Bình). 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy 

định, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện nêu trên khẩn trương rà soát tổng 

hợp báo cáo tình hình nhập dự toán trên hệ thống TABMIS theo nội dung Công 

văn số 1689/STC-TCĐT ngày 15/8/2020. Báo cáo gửi về Sở Tài chính chậm 

nhất là ngày 03/9/2020, đồng thời gửi bản mềm qua hòm thư điện tử: 

nmlinh@langson.gov.vn.    

Đề nghị UBND các huyện quan tâm phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian./.  

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                   

- UBND tỉnh (B/cáo);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Chánh VP Sở; QLNS, TCĐT;  

- Lưu: VT. Đỗ Đức Thịnh 
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