
 

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

          SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-TCĐT   
V/v đôn đốc mở mã số dự án. 

 

    Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Hữu Lũng, Thành phố 

Lạng Sơn; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Văn Lãng, Hữu 

Lũng, Thành phố Lạng Sơn. 

 

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

hướng dẫn tổ chức vận hành khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

kho bạc (TABMIS); 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021. 

Qua theo dõi trên hệ thống và giải ngân vốn đầu tư công, hiện nay vẫn còn 

tồn tại một số dự án chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch vốn 2021 chưa có mã số dự 

án. Để có cơ sở nhập dự toán cho các dự án đầu tư công trên hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis), đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2021 theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

162/UBND-KT ngày 07/02/2021, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị chủ đầu tư 

thực hiện mở mã số dự án, cụ thể như sau: 

1. Đối với các đơn vị chủ đầu tư khối tỉnh 

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, sau đó thực hiện các thủ tục 

đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 

185/2015/TT-BTC nộp cho Sở Tài chính qua các phương thức sau: 

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS. 

(Danh mục các dự án chưa mở mã số theo Phụ lục 1) 

2. Đối với các đơn vị chủ đầu tư tại các huyện, thành phố 

Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký mã số ĐVQHNS, các đơn vị nộp hồ sơ qua 

đường bưu chính đến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua Dịch vụ 

công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS. Trong trường hợp đơn vị không mở tờ 
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khai qua Dịch vụ công trực tuyến, đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện 

tiếp nhận và nhập hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư thuộc ngân 

sách cấp huyện, cấp xã quản lý, Sở Tài chính thực hiện kiểm tra đối chiếu với hồ 

sơ đăng ký mã số ĐVQHNS có đủ điều kiện sẽ duyệt và cấp Giấy chứng nhận mã 

số ĐVQHNS điện tử theo quy định. 

(Danh mục số lượng dự án chưa mở mã số theo Phụ lục 2) 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì về thủ tục mở mã số dự án 

vui lòng liên hệ với Phòng Tài chính đầu tư theo số điện thoại 02053.775.070 để 

được hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận:           
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo);       

- Kho bạc nhà nước;                    

- Lãnh đạo Sở;     

- Phòng TCĐT;                              

- Lưu: VT.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn văn Lực 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

1 Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

2 Ban QLK KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 

4 Sở Giao thông Vận tải 

5 Sở Tài nguyên môi trường 

6 Sở Nông nghiệp và PTNT 

7 Sở Y tế 

8 Sở Thông tin truyền thông 

9 Văn phòng tỉnh uỷ 

10 UBND huyện Văn Lãng 

11 UBND huyện Hữu Lũng 

12 UBND Thành phố Lạng Sơn 

13 Phòng TCKH  huyện Văn Lãng 

14 Phòng TCKH  huyện Hữu Lũng 

15 Phòng TCKH  Thành phố Lạng Sơn 
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