
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_______________  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 185/2009/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2009 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc huy động và quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 
cho các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, 

tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 
12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư 
và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 
của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trì nh;

Thực hiện Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương 
trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu 
Long và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách của 
Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng 
sông Cửu Long ương giai đoạn 1;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc huy động và quản lý, thanh toán, quyết 
toán vốn đàu tư cho các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây 
dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 
như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các dự án đầu tư (giai đoạn 
2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ 
đồng bằng sông Cửu Long tại 08 tỉnh, thành phố Long An, Đồng Tháp, An



Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, cần Thơ theo Quyết 
định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án 
cụm, tuyến dân cư bổ sung được Thủ tướng Chỉnh phủ cho phép áp dụng theo 
các cơ chế chính sách quy định tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 
26/8/2008 (sau đây gọi chung là các dự án giai đoạn 2); không bao gồm nhà ở 
cho các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.

Điều 2. Các dự án giai đoạn 2 được đàu. tư bằng nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước (b a o  g ồ m  ngân sách trung ương cấp, vốn ngân sách địa phương 
và các nguồn vốn lồng ghép), vốn vay từ Ngân hàng Phát tri ể n Việt Nam và 
vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 3. Các nguồn vốn đầu tư cho các dự án giai đoạn 2 phải được 
quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và có hiệu quả; 
không được sử dụng cho các mục tiêu khác.

Điều 4. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án 
giai đoạn 2 thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định 
tại Thông tư này.

Chương i i  
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Các công trình, hạng mục công trình thuộc cụm, tuyến dân cư 
được sử dụng các nguồn vốn đầu tư theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Tôn nền phần diện tích xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ 
tầng kỹ thuật;

2. Tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở;

3. Đắp bờ bao;

4. Xây dựng các công trình thu gom rác, các công trình kè chống sạt lở 
các cụm, tuyến dân cư;

5. Xây dựng các công trình hạ tàng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến 
dân cư (gồm các công trình giao thông nội bộ, cấp nước sinh hoạt và thoát 
nước).

Điều 6. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư và mục đích sử dụng.

1. V ốn  ngân sách trung ương cấp để đầu tư tôn nền phần điện tích xây 
dựng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; 80% chi phí đắp bờ bao 
và 50% chi phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm 
tuyến dân cư
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2. Vốn ngân sách địa phương; tiền thu được từ bán nền nhà sinh lợi 
trong các cụm, tuyến dần cư; các nguồn vốn lồng ghép và vốn huy động hợp 
pháp khác đảm bảo đủ 20% chi phí đắp bờ bao và 50% chi phí xây dựng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm tuyến dân cư.

Cùng với việc bố trí vốn trong cân đối ngân sách địa phương hàng năm, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu để đầu tư 
như Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình 
kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn trong các 
cụm tuyến dân cư thuộc phạm vi quản lý; huy động các nguồn vốn đóng góp 
của người dân được thụ hưởng từ Chương trình (như đóng góp bằng tiền, 
bằng ngày công) và các nguồn vốn huy động họp pháp khác.

3. Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam bao gồm:

- vón vay với lãi suất 0% để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng 
nhà ở (không bao gồm phần diện tích nền nhà sinh lợi bán để tạo vốn);

- Vốn vay với lãi suất hiện hành để đầu tư xây dựng các công trình thu 
gom rác, các công trình kè chống sạt lợ các cụm, tuyển dân cư.

4. Vốn ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác để đàu tư 
tôn nền phần diện tích nền nhà sinh lợi bán để tạo vốn xây dựng các công 
trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư.

Điều 7. Cơ chế vay vốn và quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam.

1. Căn cứ mức vốn vay theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 
thông báo kế hoạch giải ngân của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Sở Tài chính ký hợp đồng vay vốn với Chi 
nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2. Điều kiện tín dụng:

2.1. Đối với vốn vay để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở:

- Lãi suất cho vay bằng không (0%); lãi suất nợ quá hạn bằng 150 % lãi 
suất tín dụng đầu tư của Nhà nước tại thời điếm phát sinh nợ quá hạn;

- Thời hạn cho vay vốn tối đa là 10 năm (120 tháng) kể từ khi nhận 
khoản vay đầu tiên đến khi trả hết nợ;

- Thời gian ân hạn 05 năm (60 tháng) kể từ khi nhận khoản vay đầu
tiên;

- Thời hạn trả nợ gốc: Bắt đầu trả nợ gốc từ tháng thứ 61 kể từ thời 
điểm nhận khoản vay đầu tiên; nợ gốc trả đều theo quý.



2.2. Đối với vốn vay để đầu tư xây dựng các công trìn h  thu gom rác, 
các công trình kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư:

- Lãi suất cho vay theo lãi suất cho vay hiện hành tại thời điểm ký hợp 
đồng tín dụng; lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất vay vốn trong hạn tại 
thời điểm phát sinh nợ quá hạn;

- Thời hạn cho vay vốn tối đa là 02 năm (24 tháng) kể từ khi nhận 
khoản vay đầu tiên đến khi trả hết nợ;

- Thời hạn ưả nợ gốc: Bắt đầu trả nợ gốc từ tháng thử 13 kể từ thời
điểm nhận khoản vay đầu tiên; nợ gốc trả đều theo quý;

- Lãi tiền vay ưả đều hàng quỷ tính trên dư nợ vay, trả cùng với thời
gian trả nợ gốc.

3. Phương thức chuyển vốn vay: Trên cơ sở hợp đồng vay vốn đã ký và 
tiến độ thực hiện dự án, Sở Tài chính đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam chuyển tiền cho ngân sách tinh, thành phố. Chi nhánh Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam chuyển vốn vay cho ngân sách tỉnh, thành phố ngay sau 
khi có đề nghị của Sở Tài chính.

4. Sau khi chuyển về ngân sách tĩnh, thành phổ, Kho bạc Nhà nước 
thực hiện kiểm soát thanh toán nguồn vén vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
cho các dự án giai đoạn 2 theo quy định đối với vốn đầu tư thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước.

5. Nguồn hoàn trả vốn vay: Tiền bán nền nhà ở cho các hộ dân mua nền 
nhà ở (sau khi đầu tư xong phần tôn nền xây dựng nhà ở cho dân), bao gồm cả 
tiền bán nền nhà sinh lợi trong các cụm, tuyến dân cư; ngân sách địa phương 
và huy động các nguồn hợp pháp khác.

6. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được hưởng phí quản lý 0,5%/năm 
trên số dư nợ của khoản vay lãi suất 0%; được ngân sách trung ương cấp bù 
chênh lệch lãi suất và phí quản lý theo chế độ quy định.

7. Hạch toán ngân sách nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:

- Khi nhận vốn vay do Chi nhảnh Ngằn hàng Phát triển Việt Nam 
chuyển cho ngân sách tình, Sở Tài chính hạch toán vào thu ngân sách địa 
phương (chương 560 loại 340 khoản 345 mục 0800 tiểu mục 0814);

- Khi trà nợ vốn vay bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương, hạch 
toán chi ngân sách địa phương (chương 560 loại 340 khoản 345 mục 0800 
tiểu mục 0814);

- Khi các hộ dân nộp trả tiền vay, hạch toán thu ngân sách địa phương 
(chương 560 loại 340 khoản 369 mục 4900 tiểu mục 4949).
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Điều 8. Huy động và quản lý khoản tiền bán nền nhà sinh lợi.

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc bán nền nhà sinh 
lợi không quá 30% diện tích nền nhà trong các cụm, tuyến dân cư để bổ sung 
vốn đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nhưng phải đảm bảo đủ diện tích 
để đưa hết số hộ nghèo vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.

2. Việc xác định giá đất nền nhà sinh lợi trên các cụm tuyến dân cư 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được chủ động điều tiết tiền thu được từ 
bán nền nhà sinh lợi trên các cụm tuyến dân cư từ nơi có điều kiện thuận lợi 
(bán được nhiều) đến nơi không thuận lợi (không bán được hoặc bán được ít).

4. Toàn bộ tiền thu được từ bán nền nhà sinh lợi phải nộp vào ngân 
sách nhà nước để đầu tư cho các dự án giai đoạn 2 và hoàn trả vốn vay Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán 
theo quy định đối với vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

5. Hạch toán ngân sách khoản tiền bán nền nhà sinh lợi:

- Khoản tiền bán nền nhà sinh lợi hạch toán vào mục "thu tiền sử dụng 
đất" theo chương, loại, khoản tiểu mục tương ứng;

- Khi thu tiền bán nền nhà của người mua sử dụng biên lai thu tiền sử 
dụng đất.

Điều 9. Lập kế hoạch vốn đầu tư, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu 
tư hàng năm.

1. Lập kế hoạch:

1.1. Chủ đầu tư căn cứ tình hình thực hiện dự án lập kế hoạch vốn đầu 
tư hàng năm cho dự án gửi Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây 
dựng; trong đó chi tiết các nguồn sau:

- Vốn ngân sách trung ương cấp;

- Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất 0%;

- Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất hiện hành;

- Vốn ngân sách địa phương;

- Tiền thu được từ bán nền nhà sinh lợi trong các cụm, tuyến dân cư;

- Vốn lồng ghép;

- Vốn huy động hợp pháp khác.

(Theo mẫu Biểu số 01/KHĐT kèm theo Thông tư này)



1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh.

2. Phân bổ vốn: Căn cứ kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm, 
thông báo kế hoạch giải ngân của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và kế hoạch 
huy động các nguồn vốn khác, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng dự kiến phân bổ vốn đầu 
tư cho từng dự án có đủ điều kiện (chi tiết theo các nguồn), trình Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định. Sau khi phân bổ vốn đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh gửi kế hoạch vốn đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ 
Xây dựng để tổng hợp theo dõi và quản lý; gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành 
phố) để kiểm soát, thanh toán.

(Theo mẫu Biểu sổ 02/KHĐT kèm theo Thông tư này)

3. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư: Trong quá trình tham gia với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, Sở Tài 
chính đồng thời thực hiện nhiệm vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tư để 
trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Căn cứ quyết định về kế hoạch 
vốn đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm 
soát thanh toán theo quy định. Trường hợp có dự án không đủ thủ tục đầu tư, 
không đảm bảo các quy định về điều kiện bố trí vốn, Kho bạc Nhà nước 
không thanh toán và thông báo Sở Tài chính để trình Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh xử lý.

Điều 10. Thanh toán vốn đầu tư.

1. Đối với vốn ngân sách trung ương cấp, vốn ngân sách địa phương, 
vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau khi chuyển về ngân sách tỉnh, 
thành phố) và vốn huy động từ bán nền nhà sinh lợi để đầu tư cho các dự án 
giai đoạn 2.

1.1. Nguồn vốn ngân sách trung ương cấp, vốn ngân sách địa phương, 
vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau khi chuyển về ngân sách tỉnh, 
thành phố) và vốn huy động từ bán nền nhà sinh lợi để đầu tư cho các dự án 
giai đoạn 2 được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán, nếu kết thúc năm 
kế hoạch không sử dụng hểt thì được chuyển tiếp sang năm sau để thực hiện.

1.2. Mở tài khoản:

Chủ đầu tư các dự án giai đoạn 2 được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 
nước nơi thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thuận tiện cho giao dịch 
của chủ đầu tư.

1.3. Tài liệu cơ sở của dự án:
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Để thực hiện công tác quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư, chủ 
đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ 
sở của dự án (các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao y bản chính, chỉ gửi 
một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều 
chỉnh):

a. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư:

- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

b. Đối với vốn thực hiện đầu tư:

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng 
mục công trình, công trình;

- Văn bản lựa chọn nhà thầu;

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

1.4. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng; thanh toán khối lượng hoàn
thành:

.Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 
27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự 
nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 
130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông 
tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 
thể (nếu có).

2. Đối với các nguồn vốn khác: Thực hiện theo quy định hiện hành 
tương ứng với từng nguồn vốn.

Điều 11. Quyết toán vốn đầu tư.

1. Đối với vốn ngân sách trung ương cấp, vốn ngân sách địa phương, 
vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, vốn huy động từ bán nền nhà sinh 
lợi.

1.1. Quyết toán vốn đầu tư hàng năm:

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn 
của Bộ Tài chính tại Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 về lập, 
thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 
108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 về xử lý ngân sách cuối năm và lập báo 
cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế (nếu có).
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1.2. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 
33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 
09/8/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC 
ngày 09/4/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Đối với các nguồn vốn khác: Thực hiện theo quy định hiện hành 
tương ứng với từng nguồn vốn.

Điều 12. Chế độ báo cáo.

1. Đối với các chủ đầu tư:

Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu tư 
và các cơ quan Nhà nước có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, tình hình 
theo quy định cho Kho bạc Nhà nước và cơ quan Tài chính để phục vụ công 
tác quản lý và thanh toán vốn đầu tư.

2. Đối với Sở Tài chính:

Thực hiện chế độ báo cáo về vốn đầu tư của các dự án giai đoạn 2 theo 
quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 
về việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trong nội bộ ngành tài chính và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Đối với Kho bạc Nhà nước:

- Thực hiện chế độ báo cáo về vốn đầu tư của các dự án giai đoạn 2 
theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 
06/6/2005 về việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trong nội bộ ngành tài 
chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán ưong năm, luỹ kế số thanh 
toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án.

4. Đối với Uỷ ban nhân dân cấp tinh:

Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 
của các dự án giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg 
ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước, Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 
09/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các biểu mẫu báo cáo 
và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)



Cơ quan nhận báo cáo bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
và Bộ Xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các ngành chức năng tổng họp, xác định nhu cầu vốn đầu tư 
xây dựng các dự án giai đoạn 2 và khả năng các nguồn vốn đảm bảo; bố trí 
vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; quyết định phần bổ vốn 
đầu tư cho các dự án có đủ điều kiện.

- Chỉ đạo việc lập phương án, chủ động điều tiết tiền thu được từ bán 
nền nhà sinh lợi trên các cụm tuyến dân cư từ nơi có điều kiện thuận lợi (bán 
được nhiều) đến nơi không thuận lợi (không bán được hoặc bán được ít).

- Chỉ đạo việc vay và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam; tổ 
chức thu hồi khoản nợ của từng hộ dân và bố trí vốn ngân sách địa phương để 
trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Chỉ đạo việc quản lý vốn đầu tư các dự án giai đoạn 2 theo quy định 
hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng dự kiến phân bổ 
vốn đầu tư cho các dự án có đủ điều kiện; thực hiện nhiệm vụ thẩm tra kế 
hoạch phân bổ vốn đầu tư để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Lập phương án điều tiết tiền thu được từ bán nền nhà sinh lợi trên các 
cụm tuyến dân cư từ nơi có điều kiện thuận lợi (bán được nhiều) đến nơi 
không thuận lợi (không bán được hoặc bán được ít) để trình Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định.

- Thực hiện việc vay và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm:

- Ký hợp đồng cho vay vốn, chuyển vốn vay và thu nợ theo hợp đồng
đã ký.

- Tính toán nhu cầu cấp bù lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 
30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài 
chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và theo quy định hiện hành.

4. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát thanh toán 
vốn đầu tư cho các dự án và báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư theo quy 
định.



5. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Quản lý và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả theo 
quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.

- Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm gửi các cơ quan có liên quan theo 
quy định tại Thông tư này.

- Thực hiện việc thanh, quyết toán vốn đầu tư đầy đủ và kịp thời theo 
quy định.

- Báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 
Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ năm ngân sách 2009. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận :
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan TW
của các đoàn thề, các Tập đoàn, Tổng 
công ty nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố:
Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,
Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, cần Thơ;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố:
Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang;
Tiền Giang, Vinh Long, Hậu Giang, càn Thơ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ Đầu tư.
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UBND TỈNH.. 
Chủ đầu tư..

Biểu số 01/ KHĐT
(Kèm theo TT số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính)

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ
(Kèm theo cv s ố ..................  ngày...........của......)

Đợn vị : triệu đồng

ST
T Tên cụm, tuyến

Thời
gian

KC-HT

Địa
điểm

Tổng mức 
đầu tư 

hoặc dự 
toán được 

duyệt

Giá trị 
KLTH

Vốn đã 
được TT

Kế hoạch vốn năm 200... Nguồn vốn

Ghi
chúTổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

KL năm 
trước

KL năm 
nay

NSTW
cấp

Vay 
NHPT lãi 
suất 0%

Vay NHPT 
iãi suất 

hiện hành
NSĐP

Bán
nền
nhà

Vốn
lồng
ghép

Huy
động
khác

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng số:

I Cụm, tuyến dân cư....
1 Đắp bờ bao

2
Tôn nền phần điện tích xây dựng các 
công trình hạ tầng xã hội

3
Tôn nền phần điện tích xây dựng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật

4
Tôn nên phần điện tích xây 
dựng nhà ở

5
Xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật thiết yếu

- Công trình giao thông nội bộ
- Công trình cấp nước sinh hoạt
- Công trình thoát nước
6 Xây đựng công trình thu gom rác
7 Xây dựng công trình Kè chống sạt lở
II Cụm, tuyến dân cư....

Người lập bảng Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Ký tên, đóng đấu



UBND TỈNH. Biểu Số 02/ KHĐT
(Kèm theo TT số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính)

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ
(Kèm theo c v  s ố ...................  ngày.............của UBND tỉnh...... )

Đơn v ị: triệu đồng

STT Tên cụm, tuyến Kế hoạch

Nguồn vốn

Ghi chúTổng số

Trong đó

NSTW âấp Vay NHPT lãi 
suất 0%

Vay NHPT lãi 
suất hiện hành NSĐP Bán nền 

nhà
vốn lồng 

ghép
Huy động 

khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng số:

I Cụm, tuyến dân cư....
1 Đắp bờ bao

2
Tôn nền phần diện tích xây dựng các 
công trình hạ tầng xã hội

3
Tôn nền phần diện tích xây dựng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật

4
Tôn nền phần diện tích xây 
dựng nhà ở

5
Xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật thiết yếu

- Công trình giao thông nội bộ
- Công trình câp nước sinh hoạt
. Công trình thoát nước
6 Xây dựng công trình thu gom rác
7 Xây dựng công trình kè chống sạt lở
II Cụm, tuyến dân cư

Ngày thảng nãm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Ký tên, đóng dấu


