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Số:        /STC-HCSN 
V/v thực hiện lập dự toán, phân 

bổ và quyết toán kinh phí để thực 

hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 

theo Thông tư 92/2017/TT-BTC 

ngày 18/9/2017 của Bộ Tài 

chính. 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh 

 

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy 

định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; 

Để thực hiện lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa 

chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất theo quy định tại Thông tư 

số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các 

đơn vị dự toán thụ hưởng hưởng ngân sách tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

nghiên cứu, triển khai thực hiện, trong đó lưu ý thực hiện một số nội dung sau:  

1. Lập dự toán: 

a) Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

của các cấp có thẩm quyền, nhiệm vụ thực hiện trong năm kế hoạch và các văn 

các bản hướng dẫn hiện hành của Trung ương, của tỉnh; các đơn vị có trách 

nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng cơ sở vật chất tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình và các 

đơn vị dự toán trực thuộc (nếu có); gửi cơ quan chủ quản (đơn vị dự toán cấp I), 

để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi Sở Tài 

chính để trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng cơ sở vật chất, bao gồm: Thuyết minh chi tiết về tên công trình; 

mục tiêu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; sự cần thiết, lý do thực 

hiện; văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; khối lượng công việc dự kiến; 

thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn vốn và 

phân kỳ thực hiện hàng năm. 

2. Về phân bổ dự toán: 

a) Các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách tỉnh khi phân bổ toán chi ngân 

sách nhà nước phải đảm bảo khớp đúng dự toán chi được Ủy ban nhân dân giao 

về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi. 



 

 

2 

 

Đối với dự toán chi từ nguồn phí được để lại: Các đơn vị phân bổ, giao dự 

toán theo đúng quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quy định đối với 

từng khoản phí được để lại. 

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo khi phân bổ dự toán các công trình sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất như sau: 

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi 

phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, tài liệu bao gồm: Văn bản phê duyệt của cấp 

có thẩm quyền: Tên công trình, mục tiêu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng; sự cần thiết, lý do thực hiện; dự toán công trình được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi 

phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài các tài liệu theo quy định đối với 

các công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng; cơ quan, đơn vị gửi 

thêm quyết định phê duyệt dự án sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

kèm theo dự án (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật); 

dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước 

năm kế hoạch nhưng phải có trước khi phân bổ dự toán. 

3. Trường hợp trong năm cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, cơ quan đơn vị tự sắp xếp 

trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu về lập và phân bổ dự 

toán như quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính. 

Các nội dung liên quan khác đến việc sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng cơ sở vật chất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC 

ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính trân trọng đề nghị các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách 
tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 

- Như trên; 

- Lãnh đạo sở;  

- Chánh VP Sở; 

- Phòng TCHCSN, TCĐT;  

- Lưu: VT. 
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