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THÔNG BÁO 

Về việc dừng thực hiện các khoản mua sắm, sửa chữa  
từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

  

Thực hiện Công văn số 3264/STC-HCSN ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Sở 

Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính 

phủ. 

 Theo công văn, Sở Tài chính yêu cầu thực hiện một số nội dung quy định tại 

Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính: về việc dừng 

triển khai và hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên (không bao gồm 

phần vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia), cụ thể như sau: 

 1. Hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho 

đơn vị dự toán cấp I mà sau ngày 30/6/2016 chưa phân bổ để bổ để bổ sung dự 

phòng ngân sách Trung ương và dự phòng ngân sách địa phương; trừ các khoản 

được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, 

vấp phát theo tiến độ thực hiện,…) và các trường hợp khác được Thủ tướng chính 

phủ cho phép thực hiện. 

 Sau ngày 30/6/2016 cơ quan tài chính các cấp không thẩm tra phân bổ dự 

toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm của các cơ quan, đơn 

vị (trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện 

hành và các trường hợp khác được Thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện). 

 2. Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa 

chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 

chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ 

công việc nào của công tác tổ chức đầu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và 

các văn bản hướng dẫn Luật để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân 

sách địa phương; Trừ một số trường hợp: Kinh phí mua hàng dự trữ Quốc gia; kinh 

phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy 

định tại các văn bản theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, 
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cấp phát theo tiến độ thực hiện,…) và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

 Nay, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận thông báo đến các đơn vị thuộc 

trường được biết để thực hiện theo đúng quy định./.  

Nơi nhận:  
- Các Phó HT; 
- Trưởng các đơn vị; 
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