UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2093/SGD&ĐT-KHTC

Bến Tre, ngày 13 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn lập dự toán sử dung
quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở
vật chất trong các cơ sở giáo dục
công lập trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo từ năm học 2021-2022.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 2653/UBND-TCĐT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn sử dụng vốn nhà nước thực hiện mua sắm tài
sản, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài
chính về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo
dưỡng, sửa chữa tài sản công, để công tác lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh
phí duy tu sửa chữa cơ sở vật chất (CSVC) trong các cơ sở giáo dục công lập trực
thuộc đúng qui định và Công văn số 2877/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 8 năm
2021 của Sở Tài Chính;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác lập dự toán sửa chữa bảo trì, cải
tạo, nâng cấp mở rộng CSVC nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ
sở giáo dục công lập trực thuộc Sở từ năm học 2021-2022 như sau:
1. Lập dự toán sửa chữa:
- Hàng năm căn cứ hiện trạng CSVC các cơ sở giáo dục công lập xây dựng dự
toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị.
- Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng
cấp, mở rộng cơ sở vật chất, bao gồm: Thuyết minh chi tiết về tên công trình;
mục tiêu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; sự cần thiết, lý do thực hiện;
văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; khối lượng công việc dự kiến; thời gian
bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn vốn và phân kỳ thực
hiện hàng năm.
2. Các bước tiến hành sửa chữa bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng
CSVC
2.1. Công trình có giá trị sửa chữa dưới 100 triệu đồng:
a) Bước 1:
- Đơn vị khảo sát hiện trạng CSVC để xác định nhu cầu sửa chữa.
- Bộ phận quản lý CSVC lập tờ trình xin chủ trương sửa chữa trình thủ
trưởng đơn vị, tờ trình cần nêu rõ:
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+ Lý do, mục tiêu đầu tư.
+ Dự toán đầu tư.
+ Nguồn kinh phí thực hiện.
b) Bước 2:
Công văn phê duyệt chủ trương của Thủ trưởng đơn vị.
c) Bước 3:
Đơn vị xây dựng kế hoạch sửa chữa, lập dự toán sửa chữa theo nhu cầu.
d) Bước 4:
Khi đơn vị lập dự toán tham khảo giá vật tư Liên Sở: Sở Tài chính, Sở Xây
dựng công bố hàng tháng để tính toán kiểm tra lại tổng giá trị công trình và ra
quyết định phê duyệt dự toán công trình cần sửa chữa.
e) Bước 5: Thực hiện đầu tư:
Đơn vị thực hiện qui trình sửa chữa: Mời nhà thầu đến nêu yêu cầu sửa
chữa, nhà thầu về lập dự toán sửa chữa; chủ đầu tư nhận được dự toán thi công của
nhà thầu tiến hành kiểm tra lại khối lượng công việc nhà thầu lập, giá dự toán hạng
mục sửa chữa của nhà thầu lập so với quyết định phê duyệt dự toán của đơn vị.
Nếu giá dự toán phù hợp, khối lượng công việc đáp ứng yêu cầu thì đơn vị ra quyết
định chỉ định thầu và tiến hành ký hợp đồng, các bước tiếp theo trình tự thực hiện
tương tự như mua sắm hàng hóa phần III mục 4.1:Mua sắm tài sản, hàng hóa có giá
trị mua sắm không quá 100 triệu đồng tại Công văn số 926/SGD&ĐT-KHTC ngày 07
tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Công trình có giá trị sửa chữa từ 100 triệu đồng đến dưới 500
triệu đồng:
a) Bước 1:
- Đơn vị khảo sát hiện trạng CSVC để xác định nhu cầu sửa chữa.
- Đơn vị lập tờ trình xin chủ trương sửa chữa trình Sở Giáo dục và Đào tạo ,
tờ trình cần nêu rõ:
+ Lý do, mục tiêu đầu tư.
+ Dự toán đầu tư.
+ Nguồn kinh phí thực hiện.
b) Bước 2:
Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương sửa chữa của đơn vị.
c) Bước 3:
- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và lập dự toán.
- Thuê đơn vị tư vấn để thẩm tra thiết kế dự toán.
- Đơn vị tư vấn đảm bảo đủ tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực tư
vấn xây dựng.
e) Bước 4:
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- Lập và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu.
g) Bước 5: Thực hiện đầu tư:
- Thuê đơn vị tư vấn lập E-HSMT/HSYC, đánh giá E-HSDT/HSĐX (theo kế
hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt).
- Thành lập Tổ thẩm định E-HSDT/HSĐX hoặc thuê đơn vị tư vấn thẩm
định, đánh giá E- HSDT, kết quả lựa chon nhà thầu.
- Thực hiện qui trình đấu thầu theo qui định của Nghị định số 63/2014/NĐCP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.
- Thuê đơn vị tư vấn giám sát (đơn vị tư vấn đảm bảo đủ tư cách pháp nhân
hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng).
- Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.
- Trong quá trình thực hiện đầu tư sửa chữa nâng cấp các hạng mục hoàn
thành đều phải tổ chức nghiệm thu giai đoạn, lập biên bản nghiệm thu có xác nhận
của Tư vấn giám sát, ban giám sát địa phương (nếu có) để công trình đầu tư đảm
bảo chất lượng.
- Tiến hành thanh lý hợp đồng, hồ sơ thanh lý gồm: hồ sơ hoàn công, nhật
ký công trình, báo cáo chất lượng của đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát, hồ
sơ quyết toán công trình hoàn thành của đơn vị thi công, hóa đơn thanh toán…
2.3. Công trình có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên:
a) Bước 1, bước 2: thực hiện như công trình có giá trị sửa chữa từ 100 triệu
đồng đến dưới 500 triệu đồng.
b) Bước 3:
Sau khi có chủ trương phê duyệt sửa chữa của Ủy ban nhân dân tỉnh các đơn
vị thực hiện:
- Thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Thuê đơn vị tư vấn để thẩm tra hồ sơ bản vẽ thi công, thiết kế dự toán.
- Đơn vị tư vấn đảm bảo đủ tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực tư
vấn xây dựng.
c) Bước 4:
Các đơn vị lập tờ trình xin thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán gửi
Sở Xây dựng.
d) Bước 5:
- Đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ
thuật và dự toán của công trình duy tu, sửa chữa của đơn vị.
- Sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán của
Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Sở Tài
chính thẩm định.
e) Bước 6
- Thực hiện đầu tư như bước 5 mục 2.3 nêu trên.
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- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công
trình hiện hành.
- Đơn vị tổ chức đấu thầu theo qui định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26
tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
XIII.
3. Thực hiện kiểm soát chi và quyết toán kinh phí sửa chữa bảo trì, cải
tạo, nâng cấp mở rộng CSVC:
- Kho bạc nhà nước trên địa bàn sẽ thực hiện kiểm soát chi, tạm ứng, thanh
toán kinh phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng: Theo quy định tại
khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng
- Thực hiện Quyết toán sửa chữa CSVC: Đơn vị tổng hợp chung trong báo
cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày
10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế
toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12
năm 2017 của Bộ Tài chính về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và
tổng hợp quyết toán năm.
Công văn nầy thay thế qui định tại mục II Công văn số 926/SGD&ĐT-KHTC
ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khi thực hiện
duy tu sửa chữa CSVC nghiên cứu kỹ các văn bản hường dẫn trước khi triển khai
thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa rõ các đơn vị phản ánh
về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để biết);
- KBNN Tỉnh, KBNN các huyện (để phối
hợp);
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

La Thị Thúy

