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V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính 

 

 
 

         Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- KBNN Tây Ninh. 

Ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội – nghề nghiệp; 

Theo đó, Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 9 Điều của Thông 

tư số 58/2016/TT-BTC, cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2, khoản 2 Điều 3, 

Điều 5, Điều 8, Điều 10, khoản 2 Điều 11, Điều 24 và khoản 1 Điều 25. 

Về điều khoản chuyển tiếp: Đối với các nội dung mua sắm đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Thông tư này 

có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật về quản lý sử dụng 

nguồn kinh phí làm căn cứ phê duyệt cho đến khi quyết toán nội dung mua sắm. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

Toàn văn Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 

được đăng tải trên trang web của Sở Tài chính tại địa chỉ: 

Sotaichinh.tayninh.gov.vn 

Sở Tài chính triển khai đến các đơn vị để biết và thực hiện theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có văn bản phản ánh kịp thời 

về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:                                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố; 

- KBNN các huyện, thị xã; 

- Website Sở Tài chính;  

- Lưu: VT, TCĐT, QLNS, HCSN. 
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