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Số:   54 /CV-TC-KH 
Về việc thực hiện một số nội dung liên 

quan đến bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

công (bao gồm sửa chữa công trình và 

thiết bị công trình xây dựng) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày  16 tháng 8 năm 2022   

  

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công; 

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2021/TT-BTC có hiệu 
lực kể từ ngày 15/9/2021, bãi bỏ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 

của Bộ Tài chính quy định về 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. 

- Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 65/2021/TT-BTC có quy định như sau: 

“a) Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 
của cấp có thẩm quyền, căn cứ trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 

và chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công quy định tại Điều 3 Thông tư này; cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử 

dụng tài sản công 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 cơ quan quản lý cấp 

trên xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan 
tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền theo quy định  của pháp luật về ngân 

sách nhà nước; 

b) Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công 

trình, thiết bị công trình; gồm: 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 

công việc bảo dưỡng, sửa chữa; dự kiến chi phí, thời gian thực hiện và thời gian 
hoàn thành.” 

- Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 65/2021/TT-BTC có quy định như sau: 

“a) Khi phân bổ dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết 
bị công trình xây dựng, 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-92-2017-tt-btc-quyet-toan-kinh-phi-sua-chua-bao-tri-cai-tao-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat-337780.aspx
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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 và thời gian hoàn thành;” 

Căn cứ vào những quy định nêu trên, các đơn vị có kế hoạch bảo dưỡng, 

sửa chữa tài sản công (bao gồm sửa chữa công trình và thiết bị công trình xây 
dựng) khẩn trương thực hiện lập hồ sơ dự toán và trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt dự toán, sau đó tổng hợp chung vào dự toán năm 2023 của đơn vị gửi về 
Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán 

năm 2023 của đơn vị. 

Ngoài ra, đơn vị cần gửi thêm hồ sơ thuyết minh đảm bảo đầy đủ các nội 

dung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 65/2021/TT-BTC. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị các đơn vị thực hiện quy định tại 

Thông tư này, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 
đơn vị phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch để tháo gỡ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 
 

 
 

 
Long Văn Vũ 
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