
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023 

V/v triển khai thực hiện Thông 

tư số 04/2023/TT-BTC ngày 

19/01/2023 của Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 

 

 
    Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và 

tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, quán triệt 

đầy đủ nội dung Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và 

tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đến các Ban quản lý di tích, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện: 

a) Mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh việc tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc tu bổ, phục hồi di tích; hoàn 

thành trước ngày 20/3/2023. 

b) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về tu bổ, phục 

hồi di tích trên địa bàn, trong đó quy định cụ thể các nội dung về: thời hạn và 

phương thức chuyển kinh phí, trách nhiệm chuyển kinh phí của các đơn vị được 

giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn cấp tỉnh; công tác lựa chọn danh mục 

di tích cần phải tu bổ, phục hồi; phân bổ kinh phí, thanh quyết toán kinh phí; 

công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; chế độ báo cáo; phân công trách nhiệm 

cho các cơ quan, đơn vị và các vấn đề khác có liên quan theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 04/2023/TT-BTC; hoàn thành, trình UBND tỉnh 

trước ngày 20/4/2023. 

c) Rà soát các văn bản quy định của tỉnh liên quan đến quản lý, thu chi tài 

chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt 

động lễ hội để trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới hoặc sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với quy định tại Thông tư trên; hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 3/2023. 
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(Thông tư số 04/2023/TT-BTC đã được sao gửi đến đơn vị) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT (MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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