UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4669 /STC-ĐT

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn việc lập dự toán,
quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa
tài sản công

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Đơn vị sự nghiệp công lập;
- Văn Phòng Tỉnh ủy,
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết
định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng;
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách
nhà nước năm 2022;
Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
Để công tác sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công do tỉnh quản lý được chặt
chẽ, thống nhất và đúng quy định. Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung
của Thông tư số 65/2021/TT-BTC nêu trên. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công gồm: Cơ
quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ quan Đảng cộng sản Việt
Nam; Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, Tổ

chức xã hội, Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo
quy định của pháp luật về xã hội; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý,
sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản
công (được gọi chung là cơ quan, đơn vị).
2. Phạm vi điều chỉnh
2.1. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo
dưỡng, sửa chữa tài sản công, từ các nguồn kinh phí:
- Nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước được cân đối tương
ứng với từng lĩnh vực sử dụng tài sản công, trong dự toán chi ngân sách nhà
nước được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà
nước hiện hành;
- Nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên theo quy định của
pháp luật;
- Nguồn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị;
- Nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2.2. Hướng dẫn này không điều chỉnh đối với:
- Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công theo quy
định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn
(Bao gồm: Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải
tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, gồm cả phần mua tài sản,
mua trang thiết bị của dự án; Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án
mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng
cấp trang thiết bị, máy móc).
- Kinh phí xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công trong lĩnh
vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày
24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước
đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và được sửa đổi,
bổ sung tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ.
- Đối với các lĩnh vực đã có quy định pháp luật chuyên ngành về quản
lý kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thì thực hiện theo quy định
chuyên ngành đối với từng lĩnh vực.
- Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công giao cho doanh nghiệp
nhà nước quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định đối với doanh nghiệp Nhà
nước.
3. Lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
- Việc lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thực hiện
theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, theo quy định của pháp
luật về ngân sách nhà nước.
- Sở Tài chính hướng dẫn thêm một số quy định về lập dự toán như sau:
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+ Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước
của cấp có thẩm quyền, căn cứ trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
và chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
công; cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập dự toán
kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, tổng hợp vào dự toán
của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp
chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp
trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
+ Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công
trình, thiết bị công trình; gồm: Tên tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa; thời
gian bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công gần nhất; lý do, mục tiêu, khối lượng
công việc bảo dưỡng, sửa chữa; dự kiến chi phí (nhỏ hơn 01 tỷ đồng), thời
gian thực hiện và thời gian hoàn thành.
- Trong năm, cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa
tài sản công ngoài dự toán được giao, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm
vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu theo quy định nêu trên.
4. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
4.1. Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng
dẫn.
4.2. Hướng dẫn một số nội dung đối với kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa
công trình, thiết bị công trình xây dựng như sau:
a) Khi phân bổ dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết
bị công trình xây dựng, hồ sơ tài liệu kèm theo gồm: Quyết định phê duyệt
của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ liên quan (nếu có); thuyết minh cụ thể
các nội dung: Tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa;
tên tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa; thời gian bảo dưỡng, sửa chữa tài
sản công gần nhất; lý do, mục tiêu, khối lượng bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
công; kinh phí phân bổ; dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.
b) Thẩm quyền quyết định kế hoạch sửa chữa: Thực hiện theo quy định
tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP nêu trên; cụ thể như sau:
- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng
có dự toán chi phí sửa chữa dưới 500 triệu đồng: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
quản lý tài sản công phê duyệt kế hoạch sửa chữa (trong đó có dự toán kinh
phí) và phải thuyết minh đầy đủ các nội dung nêu tại điểm a nêu trên;
- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng
có dự toán chi phí sửa chữa từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng: Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ
thuật sửa chữa công trình, thiết bị công trình gửi Sở Tài chính thẩm định, trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở để thực hiện.
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5. Quyết toán kinh phí
Các cơ quan, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng
năm theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm và các
văn bản liên quan.
Lưu ý: Đối với các nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Thông tư số
65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các
quy định pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng nguồn kinh phí ở thời điểm
phê duyệt dự toán cho đến khi quyết toán công trình.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định tại
Thông tư số 65/2021/TT-BTC nêu trên và thay thế Công văn số 3140/STCĐT ngày 16/8/2018 của Sở Tài chính về việc lập dự toán, thẩm định, phê
duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (dự toán) và quyết toán kinh phí cải tạo, mở
rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
do tỉnh quản lý. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đơn vị sự
nghiệp công lập; Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề phản ánh về Sở Tài
chính (Phòng Tài chính đầu tư) để thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- KBNN tỉnh (để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VP, NS, VG, ĐT.
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