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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: "V3"l7QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 5~ năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC ngày 26/7/2018 

và thay thế một nội dung của Công văn số 4890/BTC-KHTC 
ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sổ 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ke hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Bộ Tài chính, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều lẵ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC ngày 26/7/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp, uỷ quyền quản lý tài chính, tài sản 
công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội 
bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

lể Điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 1.4 Điều 1 như sau: 
b) Báo cáo Bộ Tài chính (Cơ quan tài chính) về tổng hợp dự toán đã phân 

bo, giao, điều chỉnh của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính để kiểm tra phân 
bổ, điều chỉnh dự toán và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS. 

Trường hợp các đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ Tài chính thực hiện điều 
chỉnh dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp tại khoản 2.3 Điều 
này: Thực hiện theo điểm đ khoản 1.5 Điều này. 

2. Bo sung điểm đ khoản 1.5 Điều 1 như sau: 
đ) Đối với việc các đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ Tài chính điều chỉnh dự 

toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp tại khoản 2.3 Điều này: Giao 
Cục trưởng Cục Ke bọạch - Tài chính trong thời gian 05 ngày làm việc (kể từ ngày 
nhận được đầy đủ báó cáọ và các tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật 
ngân sách do đơn vị dự toán cấp II trực tiếp thuộc Bộ gửi) thực hiện như sau: 



- Trường hợp thống nhất với đề nghị của đơn vị: Ký Công văn của Bộ Tài 
chính (Quản lý ngành) gửi Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) để kiểm tra, phê 
duyệt điều chỉnh dự toán trên hệ thống TABMIS và gửi Lãnh đạo Bộ (để báo cáo). 

- Trường hợp không thống nhất với đề nghị của đơn vị: Ký Công văn của Bộ 
Tài chính (Quản lý ngành) yêu cầu đơn vị dự toán cấp II trực tiếp thuộc Bộ điều 
chỉnh lại theo quy định và gửi Lãnh đạo Bộ (để báo cáo). 

Điều 2. Thay thế mục 1.4 phần 1 Công văn số 4890/BTC-KHTC ngày 
27/4/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách 
nhà nước 03 năm, lập dự toán, chấp hành dự toán và xét duyệt, thấm định quyết 
toán năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính như sau: 

"1.4. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm đối với các 
đon vị dự toán thuộc Bộ Tài chính: 

- Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo 02 
đợt: Đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 10 hàng năm (trừ trường hợp đặc biệt 
đột xuất). Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính báo cáo Bộ (qua Cục Ke hoạch -
Tài chính) về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm theo 
thời gian như sau: 

+ Đối với điều chỉnh dự toán đợt 1: Báo cáo trước ngày 30/5 hàng năm. 
+ Đối với điều chỉnh dự toán đợt 2: Báo cáo trước ngày 30/9 hàng năm. 
- Đối với việc các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán cho 

các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp của Bộ Tài chính (Quản lý ngành): Các 
đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính phải hoàn thành việc điều chỉnh dự toán hàng 
năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc (bao gồm cả việc điêu chỉnh dự toán đôi 
với các đơn vị dự toán cấp Chi cục), báo cáo Bộ (qua Cục Ke hoạch - Tài chính) 
về kết quả điều chỉnh dự toán (gồm: Đơn vị, căn cứ, nội dung, dự toán của từng 
nhiệm vụ) trước ngày 25/10 hàng năm để báo cáo Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) 
kiểm tra, phê duyệt TABMIS theo quy định (đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11 
hàng năm)". 

Điều 3ẵ Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Cục trưởng Cục Ke hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng 

các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định 

Nơi nhận: ế/ 
- Như Điều 3; 
- Các đon vị thuộc BTC; / 
- Cổng TTĐT BTC {đế đăng tàĩỳ/ 
-Lưu:VT,KHTC.^ ^ 
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