BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:8610 /BGTVT-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Thông tư
65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021
của Bộ Tài chính.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải
Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC
quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa
chữa tài sản công (Thông tư số 65); Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày
15/9/2021 đồng thời 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. Bộ Giao thông
vận tải (Bộ GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi
quản lý của Bộ GTVT nghiên cứu và thực hiện các quy định của Thông tư số 65
tại đơn vị mình; trong quá trình thực hiện lưu ý một số nội dung sau:
1. Việc bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo tài sản công được duy trì theo
đúng công năng và tiêu chuẩn kỹ thuật trang bị ban đầu; không làm thay đổi
công năng, quy mô của tài sản công;
2. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm
thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn,
định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy
định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn;
3. Đối với tài sản công chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ
thuật theo quy định, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có
trách nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành để thực hiện cho
phù hợp.
Bộ GTVT thông báo cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm: Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính)
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC (LNQ)
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