
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /STC-NS Trà Vinh,  ngày       tháng  11  năm 2020 
V/v phúc đáp Công văn số 176/TCKH ngày 

30/10/2020 của Phòng TC-KH huyện Càng Long 

 

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Càng Long 

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 176/TCKH ngay 30/10/2020 của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc hạn mức đấu thầu và chỉ định thầu đối với 

các công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư. 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính 

về việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo 

trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; 

Qua nghiên cứu Công văn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Càng 

Long và các văn bản có liên quan. Đối với việc thực hiện sửa chữa bảo trì, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, Sở Tài chính có ý kiến như sau:  

Hạn mức lựa chọn nhà thầu: thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ. 

Trình tự, thủ tục lập, phân bổ dự toán và quyết toán: Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính; Công 

văn số 1406/STC-HCSN ngày 20/6/2020 của Sở Tài chính và các văn bản khác 

có liên quan. 

Mặt khác, các nội dung nêu trên đã có hướng dẫn trên trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính: https://stc.travinh.gov.vn, đơn vị truy cập nghiên cứu. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính phúc đáp Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Càng Long biết và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND huyện Càng Long; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Phòng TC-ĐT, HCSN; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 

  

https://stc.travinh.gov.vn/
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