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Ủy bAN NhÂN DÂN 
tỈNh quảNG NINh

Số: 05/2022/QĐ-ubNd

cỘNG hÒA XÃ hỘI chỦ NGhĨA VIỆt NAM 
Độc lập - tự do - hạnh phúc

              Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

quyẾt ĐỊNh
Về việc ban hành quy định một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt,  
phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, kinh phí  

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành  
của cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh quản lý

Ủy bAN NhÂN DÂN tỈNh quảNG NINh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 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 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của 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;
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Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 188/TT-STC ngày 12 tháng 01 năm 
2022, Báo cáo thẩm định số 234/BC-STP ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Tư pháp.

quyẾt ĐỊNh:

Điều 1. ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về lập, 
thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, 
kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành của cơ 
quan Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2022. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc Sở Tài 
chính và Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./.

tM. Ủy bAN NhÂN DÂN
chỦ tỊch

(Đã ký)

Nguyễn tường Văn
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Ủy bAN NhÂN DÂN 
tỈNh quảNG NINh

cỘNG hÒA XÃ hỘI chỦ NGhĨA VIỆt NAM 
Độc lập - tự do - hạnh phúc

quy ĐỊNh
Một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và quyết toán 

kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 
chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành của cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, 

đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của UBND tỉnh Quảng Ninh)

chương I

NhỮNG quy ĐỊNh chuNG

Điều 1. phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định một số nội dung về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, 

phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực, chuyên ngành từ các nguồn kinh phí:

a) Nguồn chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh.

b) Nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên theo quy định của pháp luật;

c) Nguồn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; 

d) Nguồn kinh phí hợp pháp khác

2. Quy định này không điều chỉnh đối với:

a) Các tài sản công đã có các văn bản quy phạm pháp luật riêng quy định quy 
trình sửa chữa, bảo dưỡng như: (1) Tài sản công là các công trình giao thông trong kế 
hoạch bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Quảng Ninh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-ubNd ngày 
31/5/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về lập, phê duyệt và 
tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa địa phương 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; (2) Quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-bNNPTNT ngày 
02/5/2019 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo 
trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

b) 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;

c)  Kinh phí xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công trong lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 
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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; 

d) Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường 
xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/
NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 4823/QĐ-ubNd 
ngày 31/12/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về lập, thẩm định 
và nghiệm thu bàn giao sản phẩm các dự án/hoạt động ứng dựng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

đ) Các dự án, nhiệm vụ được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do ủy ban 
nhân dân tỉnh thành lập.

3. Ngoài các quy định cụ thể tại Quy định này, việc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 
tài sản công tại các cơ quan cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công, 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; Thông tư số 65/2021/TT-bTC ngày 29/7/2021 của 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 
và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4. Quy định này thực hiện đối với ngân sách cấp tỉnh; các địa phương là cấp ngân 
sách độc lập (huyện, xã) có thẩm quyền quyết định chi ngân sách theo quy định của 
pháp luật, tùy theo tình hình thực tế để áp dụng quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 
(gọi tắt là cơ quan cấp tỉnh); các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bảo dưỡng, sửa 
chữa tài sản công hoặc được giao thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành 
theo quy định.

chương II

lập, thẨM ĐỊNh, phÊ DuyỆt, phÂN bỔ VÀ quyẾt tOáN 
KINh phÍ thỰc hIỆN bảO DƯỠNG, SỬA chỮA tÀI SảN cÔNG

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công: Thực hiện theo quy định tại 
Điều 3, Thông tư số 65/2021/TT-bTC ngày 29/7/2021 của 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, 
theo đó:
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a) Việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công được duy trì theo đúng công năng và tiêu 
chuẩn kỹ thuật trang bị ban đầu; không làm thay đổi công năng, quy mô của tài sản 
công và được thực hiện trong năm dự toán. 

b) Cơ quan cấp tỉnh được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thực 
hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh 
tế - kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Đối với tài sản công chưa có chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định, các cơ quan, đơn vị được giao 
quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban 
hành để thực hiện cho phù hợp.

2. Sở quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định theo quy định 
tại Khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 
Trường hợp tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa có nội dung chi phí thuộc nhiều 
chuyên ngành khác nhau thì nội dung thuộc chuyên ngành nào có tỷ lệ chi phí cao nhất, 
Sở quản lý chuyên ngành đó chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định.

Điều 4. Đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công bằng nguồn vốn chi thường 
xuyên ngân sách tỉnh

1. Lập hồ sơ đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa

Căn cứ hiện trạng, mức độ hư hỏng của tài sản công; căn cứ quy trình bảo trì công 
trình xây dựng và chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có), trước ngày 
01/7 hằng năm, cơ quan cấp tỉnh lập hồ sơ đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 
gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định. Trường hợp các cơ quan cấp tỉnh có cơ quan 
quản lý cấp trên (Sở, ngành chủ quản) thì Sở, ngành chủ quản có trách nhiệm tổng hợp 
danh mục đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi Sở quản 
lý chuyên ngành thẩm định. 

2. hồ sơ trình thẩm định gồm:

a) Tờ trình đề nghị thẩm định đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

b) báo cáo đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công gồm các nội dung: Tên tài 
sản, tên đơn vị, hiện trạng; địa điểm; lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; nguồn 
vốn thực hiện; lý do, mục tiêu, khối lượng công việc bảo dưỡng, sửa chữa; khái toán 
kinh phí, thời gian thực hiện.

c) Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

3. Thẩm định hồ sơ đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa: Đối với tài sản công chưa có quy 
trình bảo trì và chưa ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật.

3.1. Đối với hồ sơ đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa có khái toán kinh phí thực hiện 
dưới 500 triệu đồng: Sở quản lý chuyên ngành căn cứ báo cáo đề xuất của đơn vị để 
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xem xét thẩm định hoặc tổ chức đi kiểm tra hiện trạng thực tế của tài sản nếu thấy 
cần thiết. 

3.2. Đối với hồ sơ đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa có khái toán kinh phí thực hiện từ 
500 triệu đồng trở lên: Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các cơ quan cấp tỉnh, Sở quản lý 
chuyên ngành phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh 
giá chất lượng của tài sản để làm cơ sở thẩm định.

4. Thẩm định đối với tài sản công đã có quy trình bảo trì và đã ban hành chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật.

Sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định trên cơ sở đề xuất của các cơ quan 
cấp tỉnh, quy trình bảo trì và chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật được duyệt 
hoặc tổ chức đi kiểm tra hiện trạng nếu thấy cần thiết. 

Trong quá trình thẩm định, Sở quản lý chuyên ngành gửi Sở Tài chính để tham gia 
ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện, lấy ý kiến tham gia của 
các sở, ban, ngành khác có liên quan (nếu cần) 

Thời gian thẩm định: xong trước ngày 15/8 hằng năm

5. Phê duyệt danh mục tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa

Căn cứ kết quả thẩm định, Sở quản lý chuyên ngành trình ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt danh mục tài sản công, hạng mục tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa, gồm 
các nội dung chính như sau: Tên tài sản, tên đơn vị; nội dung công việc bảo dưỡng, sửa 
chữa; khái toán kinh phí; nguồn vốn; thời gian thực hiện. 

Thời gian phê duyệt: Trước ngày 30/8 hằng năm.

Điều 5. Đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công bằng nguồn quỹ hoạt động 
sự nghiệp và bằng nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên

Căn cứ hiện trạng, mức độ hư hỏng của tài sản công; căn cứ quy trình bảo trì 
tài sản công; chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có) và quy chế chi 
tiêu nội bộ của đơn vị, Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh quyết định việc lập, thẩm định và 
phê duyệt danh mục tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa từ nguồn quỹ hoạt động sự 
nghiệp và nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên và chịu trách nhiệm đối 
với quyết định của mình. Trong quá trình thẩm định, nếu không đảm bảo về năng lực 
chuyên môn, cơ quan cấp tỉnh thuê đơn vị tư vấn thẩm tra để phục vụ công tác thẩm 
định hoặc xin ý kiến của các Sở quản lý chuyên ngành.

Điều 6. lập, thẩm định, phê duyệt dự án đối với kinh phí sửa chữa công trình, 
thiết bị công trình xây dựng bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách tỉnh

1. Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có tổng kinh phí 
thực hiện dưới 15 tỷ đồng: Cơ quan cấp tỉnh được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập 
và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, cụ thể:
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1.1. Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có tổng 
kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa dưới 500 triệu đồng: Đơn vị trực thuộc Cơ quan cấp tỉnh 
được giao quản lý, sử dụng tài sản công tổ chức lập và thẩm định, phê duyệt dự toán, 
kế hoạch sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng và tự chịu trách nhiệm trong 
công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, kế hoạch sửa chữa.

1.2. Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có tổng 
kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa từ 500 triệu đến dưới 05 tỷ đồng: Đơn vị trực thuộc Cơ 
quan cấp tỉnh được giao quản lý, sử dụng tài sản công tổ chức lập và trình Sở quản lý 
chuyên ngành chủ trì thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

1.3. Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có tổng 
kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa từ 05 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng: Cơ quan cấp tỉnh được 
giao quản lý, sử dụng tài sản công tổ chức lập và trình Sở quản lý chuyên ngành chủ trì 
thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, Sở quản lý chuyên ngành chủ trì thẩm định tổng 
hợp trình ubNd tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có tổng kinh phí 
thực hiện từ 15 tỷ đồng trở lên:

Cơ quan cấp tỉnh được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập và trình thẩm định, 
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình. Sở quản lý chuyên 
ngành có trách nhiệm thẩm định và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình. 

3. Chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án, công trình sửa chữa là cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử 
dụng tài sản công và được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng vốn để sửa 
chữa công trình xây dựng.

4. bước lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được thực 
hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Điều 7. 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 quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Điều 4, Thông tư số 65/2021/TT-
bTC ngày 29/7/2021 của bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Đối với nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

 hằng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của Sở Tài 
chính, căn cứ trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và Quyết định phê duyệt 
danh mục tài sản công, hạng mục tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa được ubNd 
tỉnh phê duyệt; cơ quan cấp tỉnh 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 sở, ngành chủ quản 
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(nếu có) để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của Sở, ngành chủ quản gửi Sở Tài 
chính để trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước.

Trong năm, cơ quan cấp tỉnh có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công, đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao. Trường hợp do thiên tai, dịch 
bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng tài sản công mà cơ quan 
cấp tỉnh không tự cân đối được chi phí sửa chữa từ dự toán đã được giao; căn cứ báo 
cáo đánh giá mức độ thiệt hại của tài sản công, cơ quan cấp tỉnh được giao quản lý, sử 
dụng tài sản công lập dự toán kinh phí sửa chữa, khôi phục hoạt động bình thường của 
tài sản công gửi Sở chủ quản (nếu có) xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình cấp có 
thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối của ngân sách 
cấp tỉnh.

2. Đối với nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp và nguồn trích từ phí được để lại để chi 
thường xuyên.

Thủ trưởng đơn vị cấp tỉnh quyết định việc lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa 
chữa tài sản công được giao quản lý và sử dụng từ nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp và 
nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên theo quy chế chi tiêu nội bộ và các 
quy định hiện hành.

Điều 8. phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

1. Phân bổ dự toán 

Khi phân bổ dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, 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.

2. Cấp phát kinh phí: 

- Đối với nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh: Trên cơ sở Quyết định giao dự 
toán, phân bổ kinh phí của ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị phân khai dự toán của cơ 
quan cấp tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí cho đơn vị dự toán không có 
đơn vị dự toán cấp i. Đơn vị dự toán cấp i thực hiện giao dự toán cho đơn vị trực thuộc 
theo quy định.

- Đối với nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp và nguồn trích từ phí được để lại chi 
thường xuyên: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thực hiện chi từ quỹ theo quy định của quy 
chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành

3. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
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Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý tài sản, các 
Nghị định của Chính phủ: số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-bTC ngày 
30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 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 và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.

4. Kiểm soát chi, tạm ứng, thanh toán kinh phí sửa chữa tài sản công.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 62/2020/TT-bTC ngày 
22/6/2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách 
Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành. 
Riêng đối với kiểm soát chi, tạm ứng, thanh toán kinh phí sửa chữa công trình, thiết bị 
công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 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 và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 9. lập, thẩm định, phê duyệt dự án đối với kinh phí sửa chữa công trình, 
thiết bị công trình xây dựng bằng nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp và bằng nguồn 
trích từ phí được để lại để chi thường xuyên 

Căn cứ danh mục công trình xây dựng cần sửa chữa từ nguồn quỹ hoạt động sự 
nghiệp và nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên được phê duyệt tại Điều 
5 quy định này, thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án và 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong 
quá trình thẩm định, nếu không đảm bảo về năng lực chuyên môn, cơ quan cấp tỉnh 
thuê đơn vị tư vấn thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định hoặc xin ý kiến của các Sở 
quản lý chuyên ngành.

Điều 10. quyết toán kinh phí

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 65/2021/TT-bTC ngày 29/7/2021 
của bộ Tài chính, cụ thể:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng hợp chung kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công trong báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm của đơn vị theo quy định tại Thông 
tư số 107/2017/TT-bTC ngày 10/10/2017 của bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 
hành chính sự nghiệp và Thông tư số 137/2017/TT-bTC ngày 25/12/2017 của bộ Tài 
chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
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chương III

lập, thẨM ĐỊNh, phÊ DuyỆt, phÂN bỔ VÀ quyẾt tOáN  
KINh phÍ thỰc hIỆN các NhIỆM Vụ chuyÊN MÔN thEO  

tỪNG lĨNh VỰc, chuyÊN NGÀNh

Điều 11. Nguyên tắc thực hiện 

1. Các cơ quan cấp tỉnh chỉ triển khai thực hiện nhiệm vụ khi có văn bản giao 
nhiệm vụ của ủy ban nhân dân tỉnh (giao tại Kế hoạch, chương trình hoặc văn bản giao 
nhiệm vụ). Riêng đối với cơ quan Đảng, thẩm quyền cho phép thực hiện nhiệm vụ do 
ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoặc phân cấp theo quy định.

2. Cơ quan cấp tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện lập đề cương và dự toán hoặc 
lập dự án tùy theo yêu cầu, tính chất đặc thù và quy định riêng của từng lĩnh vực, 
chuyên ngành. 

3. Trường hợp Sở quản lý chuyên ngành đồng thời là cơ quan cấp tỉnh được giao 
nhiệm vụ lập đề cương và dự toán hoặc lập dự án, Sở quản lý chuyên ngành có trách 
nhiệm thành lập hội đồng để thẩm định đề cương và dự toán nhiệm vụ hoặc thẩm định 
dự án trước khi phê duyệt hoặc trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Đối với các nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định 
thì việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án được thực hiện theo Quyết định 
thành lập hội đồng thẩm định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ có tổng kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng

Cơ quan cấp tỉnh lập Đề cương và dự toán nhiệm vụ trình Sở chuyên ngành thẩm 
định và phê duyệt. Trong quá trình thẩm định, Sở chuyên ngành có văn bản gửi Sở Tài 
chính tham gia ý kiến về nguồn kinh phí thực hiện trước khi phê duyệt.

Phân bổ và cấp phát kinh phí: Cơ quan cấp tỉnh gửi Đề cương và dự toán được 
duyệt cho Sở Tài chính để trình ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ và cấp phát kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định. 

2. Nhiệm vụ có tổng kinh phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên

a) Lập, thẩm định, phê duyệt đề cương

- Cơ quan cấp tỉnh được giao nhiệm vụ sử dụng bộ máy chuyên môn (hoặc thuê 
đơn vị tư vấn) lập Đề cương thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thẩm định và phê duyệt Đề cương: Sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm 
thẩm định Đề cương thực hiện nhiệm vụ và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
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b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và phân bổ kinh phí

Căn cứ đề cương đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cơ quan cấp tỉnh được 
giao nhiệm vụ sử dụng bộ máy chuyên môn (hoặc thuê đơn vị tư vấn) lập dự toán theo 
quy định gửi Sở Tài chính trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán và phân bổ 
kinh phí thực hiện. Riêng đối với các dự toán liên quan đến chuyên ngành đặc thù như: 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Khảo cổ, 
Khoa học và Công nghệ… cơ quan cấp tỉnh gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định dự 
toán trước khi trình Sở Tài chính. 

Điều 13 lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện dự án

1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án

- Cơ quan cấp tỉnh được giao nhiệm vụ sử dụng bộ máy chuyên môn (hoặc thuê 
đơn vị tư vấn) lập dự án theo quy định.

- Thẩm định và phê duyệt dự án: Sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm thẩm 
định dự án và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thẩm định, Sở 
chuyên ngành có văn bản gửi Sở Tài chính tham gia ý kiến về nguồn kinh phí thực hiện 
dự án. 

2. Phân bổ và cấp phát kinh phí

Cơ quan cấp tỉnh gửi hồ sơ dự án cho Sở Tài chính để trình ủy ban nhân dân tỉnh 
phân bổ và cấp phát kinh phí thực hiện theo quy định. 

Điều 14. quyết toán kinh phí

Việc quyết toán kinh phí các nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực chuyên ngành 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-bTC ngày 10/10/2017 của 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 Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và 
tổng hợp quyết toán năm và các quy định chuyên ngành riêng đối với từng lĩnh vực 
(nếu có). 

chương IV

tỔ chỨc thỰc hIỆN

Điều 15. quy định xử lý chuyển tiếp

Đối với các các dự án, công trình, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm quyết định này 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. 
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Điều 16. tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiêp 
công lập thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bảo dưỡng, sửa chữa 
tài sản công hoặc được giao thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có 
liên quan. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn 
chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản 
mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 
ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu giải quyết./. 

-----------------------------------------


		2022-02-18T14:12:25+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Thông tin<tttt.vpubnd@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




