
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:       /STC-TCDN&THTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Trà Vinh, ngày     tháng  3  năm 2022 

V/v hướng dẫn đăng ký mã số 

đơn vị có quan hệ với ngân sách 

 

  

   Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 Căn cứ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 về việc 

hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

  Thực hiện Thông tư nên trên ngày 28/12/2015, Sở Tài chính đã ban hành Công 

văn số 2006/STC-THTK về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị 

có quan hệ với ngân sách. Nhìn chung những năm qua việc hướng dẫn đăng ký và 

cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho 

công tác quản lý ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để công tác cấp mã số mang lại 

hiệu quả cao, đảm bảo đúng quy trình và quy định của Bộ Tài chính. Sở Tài chính 

đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp mã số tại các 

đơn vị có quan hệ với ngân sách do Bộ Tài chính triển khai theo địa chỉ 

https://mstt.mof.gov.vn (đính kèm văn bản hướng dẫn đăng ký mã số trực tuyến). 

2. Những dự án đã được Sở Tài chính cấp mã số ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 

sau khi có Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì chủ đầu tư  

khẩn trương lập hồ sơ bổ sung thông tin chuyển giai đoạn (từ giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư dự án sang giai đoạn thực hiện dự án). Trường hợp những dự án đã được Sở Tài 

chính cấp mã số ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng khi có Quyết định phê duyệt dự 

án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đó mà chủ đầu tư không tiến hành lập hồ 

sơ bổ sung thông tin chuyển giai đoạn để Sở Tài chính cập nhật trên hệ thống mã số, 

đồng thời vẫn sử dụng mã số dự án ở giai đoạn chuẩn bị để thanh, quyết toán cho dự 

án ở giai đoạn thực hiện thì Sở Tài chính sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề 

vướng mắc phát sinh. 

Sở Tài chính thông báo đến Quý cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, P. TCDN&THTK 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Bích Như 

 

https://mstt.mof.gov.vn/
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