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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: xxx
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Hà Nội, ngày xx

V/v xây dựng kế hoạch dự trữ quốc
gia năm 2022 và kế hoạch tài chínhNSNN 03 năm 2022-2024.

Kính gửi:
- Các Vụ: Kế hoạch – Đầu tư; An toàn giao thông;
Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 7437/BTCTCDT ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch dự trữ
quốc gia năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 20222024. Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam phối hợp, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Dự trữ quốc gia, các văn
bản liên quan và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7437/BTC-TCDT ngày
08/7/2021 khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022
và kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2022-2024. Trong đó:
- Bố cục báo cáo xây dựng kế hoạch theo nội dung 1 và 2 tại văn bản số
7437/BTC-TCDT ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính.
- Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia: ray, dầm cầu đường sắt (theo
quy định tại Phụ lục kèm Nghị định số 94/2013/NĐ-CP của Chính phủ).
- Nội dung khoản mục (theo quy định tại Khoản 2 – Điều 1 Thông tư số
131/2018/TT-BTC), gồm: Ngân sách nhà nước chi cho mua hàng dự trữ quốc
gia; Ngân sách nhà nước chi cho nghiệp vụ dự trữ quốc gia; Ngân sách nhà
nước chi cho đầu tư xây dựng cơ bản (được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Ngân
sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy quản lý dự trữ quốc gia và chi cho
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dự trữ quốc gia,
chi nghiên cứu khoa học được tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà
nước hàng năm của các bộ, ngành theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước”.
- Thời gian gửi báo cáo xây dựng kế hoạch: gửi Bộ GTVT (qua các Vụ:
Kế hoạch – Đầu tư; An toàn giao thông; Kết cấu hạ tầng giao thông; Tài chính)
trước ngày 13/7/2021.

2
2. Giao các Vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ Luật Ngân
sách nhà nước, Luật Dự trữ quốc gia, các văn bản liên quan, ý kiến của Bộ Tài
chính tại văn bản số 7437/BTC-TCDT ngày 08/7/2021 và báo cáo của Cục
Đường sắt Việt Nam (nêu tại mục 1 trên đây) có ý kiến báo cáo tham mưu về
việc xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân
sách nhà nước 03 năm 2022-2024 của Bộ GTVT.
Ý kiến của các Vụ bằng văn bản gửi đến Vụ Tài chính chậm nhất sau 01
ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, để Vụ Tài
chính tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ Tài chính
theo quy định.
Bộ GTVT thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị biết, khẩn trương
thực hiện.
Tài liệu gửi kèm: văn bản số 7437/BTC-TCDT ngày 08/7/2021 của Bộ
Tài chính; Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2021 của Bộ GTVT./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TC (Tp.2bn).
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