
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 8 năm 2020 

V/v Đôn đốc nhập dự toán kế 

hoạch vốn đầu tư năm 2020 trên 

hệ thống Tabmis. 

 

 

                         Kính gửi: - UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện và thành 

phố Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân 

sách và kho bạc (TABMIS); 

- Căn cứ Khoản 2, Điều 4 tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC, quy đinh: 

“Căn cứ vào quyết định giao dự toán, quyết định điều chỉnh dự toán 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” 

- Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 8 tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC, quy 

đinh: 

+ Thời hạn nhập, phê duyệt dự toán không quá 7 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản giao dự toán (đối với dự toán năm giao chính thức); 

+ Trường hợp giao bổ sung và điều chỉnh theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền không quá 3 ngày làm việc (kể cả trường hợp điều chỉnh); 

+ Thời hạn phê duyệt dự toán do các đơn vị khác nhập không quá 2 ngày 

làm việc sau khi các đơn vị khác hoàn tất công việc của mình trên hệ thống. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đến ngày 

14/8/2020 kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc 

gia; vốn Nghị quyết 03 và hỗ trợ nông thôn mới (từ vốn chi đầu tư phát triển 

trong cân đối); thu từ sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết (căn cứ số thu thực tế 

để nhập tabmis), Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn nhận được thông báo qua hệ 

thống Tabmis là rất thấp (không đảm bảo các quyết định giao) làm ảnh hưởng 

đến công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư (chi tiết theo biểu đính kèm). 

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn chỉ đạo 

phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơnvị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ 
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tục đầu tư, mở mã số dự án và nhập kế hoạch vốn đầu tư các nguồn vốn đã được 

phân bổ năm 2020 trên hệ thống Tabmis, theo đúng quy định tại Thông tư số 

123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính; đồng thời báo cáo rõ, lý 

do chưa nhập và nhập chưa đủ kế hoạch vốn đã phân bổ (Báo cáo gửi về Sở Tài 

chính trước ngày 20/8/2020). 

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

thực hiện./.  

  

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                   

- UBND tỉnh (B/cáo);  

- KBNN Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Chánh VP Sở; QLNS, TCĐT; Đỗ Đức Thịnh 

- Lưu: VT.  
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