
 

 

  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 01 năm 2021 

  

Kính gửi: UBND 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 vào Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung kinh phí cho một số công trình, dự án 

từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2020. Trong đó, có dự án Khu đô thị Nam 

Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Son (Giải phóng mặt bằng); 

Để có cơ sở nhập dự toán cho các dự án trên hệ thống thông tin quản lý 

ngân sách và kho bạc (Tabmis), Sở Tài chính đề nghị UBND Thành phố Lạng 

Sơn 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. 

Đề nghị UBND Thành phố Lạng Sơn phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:           
- Như trên;  

- Kho bạc nhà nước;                    

- Lãnh đạo Sở;                                  

- Lưu: VT, TCĐT.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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