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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư 
xây dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện nghèo thực hiện 
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương 

trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối vói 61 huyện nghèo

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

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 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 
15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP 
ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 
về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo 
(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP);

Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho 
các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện 
nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH C H UNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng.

1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các 
huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (các tỉnh có huyện 
nghèo, các huyện nghèo được xác định tại Phụ lục I ban hành kèm theo công



văn số 705/TTg-KGVX ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tiêp 
tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các tỉnh có huyện 
nghèo, các huyện nghèo khác thuộc đối tượng thực hiện Nghị quyết số
30 a/2008/NQ-CP).

2. Các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện nghèo thực hiện 
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (sau đây gợi tắt là các công trình hạ tầng kinh 
tế-xã hội của các huyện nghèo) được quy định tại điểm 2, khoản D, mục II, phần
II, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh.

Các nguồn vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xâv dựng công trình hạ tầng 
kinh tế-xã hội của các huyện nghèo, bao gồm:

1. Vốn ngàn sách nhà nước (gồm vốn ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ
từ neân sách trung ương);

2. Vốn trái phiếu Chính phủ;

3. Von hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ không hoàn lại 
được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ;

4. Vốn từ các chương trình, dự án;

5. Vốn hỗ trợ, đóng góp của các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự 
án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện nghèo.

1. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

2. Áp dụng thống nhất cùng một cơ chế quản lý thanh toán, quyết toán 
vốn đẩu tư qin định tại Thông tư này đối với vốn ngàn sách nhà nước (gôm vốn 
ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương); vốn trái phiếu 
Chính phủ; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ không hoàn lại 
được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chỉnh phủ thuộc nguồn thu 
của ngân sách nhà nước; vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình, dự án; 
kể ca trường hợp một dự án sử dụne nhiều nguồn vốn do thực hiện lông ghép 
các nguồn vốn.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Lập kế hoạch vốn đầu tư, phân bổ và thẩm tra phân bố kế hoạch
vốn đầu tư hàng năm.

1.  Việc lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm (trong đó 
có việc lòng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo) thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BKH-BTC ngày 
30/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư và Bộ Tài chính quy định lồng ghép các 
nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên
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địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyêt sô 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 
của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thav thế (nếu có).

Khi phân bố dự toán cho dự án, công trình phải chi tiết theo ngành kinh tê 
(Loại, Khoản) theo Phụ lục số 02 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ- 
BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục Ngân 
sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) để làm cơ sở 
quản lý, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

2. Sau khi phân bô kế hoạch vốn đầu tư:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch vốn đầu tư về Bộ Tài 
chính, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố để theo dõi, 
làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.

- Uỷ ban nhân dân các huyện gửi kế hoạch vốn đầu tư về Sở Tài chính, 
đồng gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước huyện để theo dõi, 
làm căn cứ kiếm soát, thanh toán vốn.

3. Thâm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư: Trong quá trình tham gia với 
các cơ quan liên quan về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, Sở Tài chính, Phòng 
Tài chính-Kế hoạch đồng thời thực hiện nhiệm vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ 
vốn đầu tư đê trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định. Căn cứ 
quyết định về kế hoạch vốn đầu tư của U ỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 
Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định.

Điều 5. Thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư.

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước (gồm vốn ngân sách địa phương và vốn 
hỗ trợ từ ngân sách trung ương); vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ngân sách nhà 
nước thuộc các chương trình, dự án bố trí cho các dự án đầu tư trong năm kế 
hoạch chưa thực hiện hết được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết 
tháng 6 của năm sau năm kế hoạch.

2. Thời hạn thanh toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau: vốn  
ứng trước của kế hoạch năm nào được thực hiện thống nhất với thời hạn thanh 
toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó.

Điều 6. Thanh toán vốn đầu tư đối với vốn ngân sách nhà nước (gồm vốn 
ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương); vốn trái phiếu 
Chính phủ; vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình, dự án.

1. Mở tài khoản:

Chủ đầu tư mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện hoặc Kho bạc Nhà 
nước nơi thuận tiện để thực hiện giao dịch và thanh toán vốn đầu tư cho tât cả 
các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước (gồm vốn ngân sách địa phương, vốn 
hỗ trợ từ ngân sách trung ương, vốn neân sách nhà nước thuộc các chương trình, 
dự án) và vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án.



2. Tài liệu cơ sớ của dự án:

Đê phục vụ cho công tác kiểm soát, thanh toán vốn đàu tư, chủ đầu tư gửi 
đến Kho bạc Nhà nước nơi mờ tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở cùa dự án 
(các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao có ký tôn đóng dấu của chủ đâu tư:
chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư kể cả trường hợp dự án sử
dụng nhiều nguồn vốn do thực hiện lồng ghép, trừ trường họp phải bổ sung, điều 
chỉnh), bao gồm:

2.1. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư:

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

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định;

- Hợp đồng giừa chủ đầu tư với nhà thầu.

2 .2. Đối với vốn thực hiện đầu tư:

Dự án đầu tư xâv dựng, công, trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với 
dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thâm 
quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định hoặc văn bàn giao cho các tô. 
đội, hội, nhóm ở thôn, bản thực hiện của cấp có thâm quyền (đối với những công 
trình quy mô nhò ở cấp thôn, bản);

Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bao gồm cả các tài liệu kèm theo 
hợp đồng theo quy định của Bộ Xây dựng) hoặc họp đồng siữa chủ đầu tư và 
các tô, đội, hội, nhóm ở thôn, bản (đối với những công trình quy mô nhỏ ở cấp 
thôn, bản giao cho các tổ, đội, hội, nhóm ở thôn, bản thực hiện);

Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục 
còng trình, công trình đối với trườne họp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các 
công việc thực hiện khôn£ thông qua hợp đồng.

3 Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng:

3.1. Đối tượng và mức vốn tạm ứng:

Đối với những công trình hoặc gói thầu do các doanh nghiệp thực hiện: 
Chu đầu tư và nhà thầu căn cứ tiến độ thực hiện và yêu cầu quản lý thóa thuận 
mức tạm ứng cụ thể nhưng không vượt kế hoạch vốn trone năm của công trình.

Đôi với những công trình hoặc gói thầu do các tổ , đội, hội. nhóm ở thôn,
ban thực hiện: Mức tạm ứng bằng 70% giá trị của hợp đồng nhưng không vượt 
kế hoạch vốn trong năm của công trình.

- Đối với còng việc giải phóng mặt bằng: Mức vốn tạm ứng theo tiến độ 
thực hiện trong kế hoạch giải phóng mặt bằng.

3.2. Thu hồi vốn tạm ứng:
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a) Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượn 2, hoàn 
thành của hợp đồng, bắt đầu ihu hồi từ lần thanh toán dầu tiên và thu hồi hết khi 
thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đòng. Mức thu hồi từng 
lân do chú đầu tư thône nhất với nhà thầu (hoặc các tổ, đội, hội, nhóm ở thôn, 
bản) để xác định.

Đôi với công việc bồi thường, hồ trợ để giải phóng mặt bans: Sau khi chi 
trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và 
thu hồi tạm ứng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả 
cho người thụ hưởng.

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu (hoặc các tổ, đội, hội, 
nhóm ở thôn, bản) tính toán mức tạm ứng hợp lý, quản lv chặt chẽ, sử dụns vốn 
tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm đảm bảo 
hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% 
giá trị hợp đồng.

Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụrm hoặc sử 
dụne vào việc khác, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi trả đủ cho ngân sách nhà 
nước. Nghiêm cấm việc tạm ứng vốn mà không sử dụng hoặc sử dụng không 
đúng mục đích.

c) Trường họp đến hết năm kế hoạch mà vốn tạm ứng chưa thu hồi hết thì 
tiếp tục thu hồi trong kế hoạch năm sau và không trừ vào kế hoạch thanh toán 
vốn đầu tư năm sau. Việc chuyển vốn tạm ứng sang năm sau thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngay 18/11/2008 của Bộ Tài chinh 
hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà 
nước hàng năm và các văn bán sửa đổi, bồ sung, thay thế (nếu có).

3.3. Hồ sơ tạm ứng vốn:

Khi tạm ứng vốn, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước các tài liệu sau:

- Giấy đề nghị thanh tóan vốn đầu tư theo mẫu của cơ quan Kho bạc Nhà
nước;

- Chứng từ chuyển tiền.

3.4. Việc tạm ứng vốn được thực hiện một hoặc nhiều lần căn cứ vào nhu 
cầu thanh toán vốn tạm ứng nhưng khôns vượt mức vốn tạm ứng theo thoả 
thuận nêu trên.

4. Thanh toán khối lượng hoàn thành.

4.1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua các hợp done xây 
dựng, việc thanh toán hợp đồng phù hợp với từng loại hợp đồng, giá hợp đồng 
và các điều kiện trong hợp đồng, số  lần thanh toán, giai đoạn thanh toán và điều 
kiện thanh toán phái được ghi rõ trong hợp đồng.

a) Đối với giá hợp đồng trọn gói:
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Thanh toán theo tỉ lệ phẩn trăm (%) giá hợp dông hoặc giá công trình, 
hạng mục công trình hoàn thành tương ứng với các giai đoạn thanh toán được 
ghi trong hợp đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu. bèn giao 
thâu thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá hợp đồng đã ký và các khoản tiền 
được điều chỉnh giá (nếu có).

b) Đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng các cồng việc hoàn thành (kê cả khối 
lượng phát sinh được duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nshiệm thu trone 
giai đoạn thanh toán và đơn giá tươns; ứng với các công việc đó đã ghi trong hợp 
đòn£ hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng. Sau khi hoàn thành họp đồng và được 
nghiệm thu. bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá hợp đồng đã 
ký và các khoản tiền được điều chỉnh giá (nếu có).

c) Đối với giá hợp đồng theo giá điều chỉnh:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành (kê cả khối 
krợng phát sinh được duyệt theo thấm quyền, nếu có) được nghiệm thu trone 
giai đoạn thanh toán và đơn giá đà điều chỉnh theo quy định của hợp đồng. 
Trường họp đến giai đoạn thanh toán vẫn chưa đủ điều kiện điều chỉnh đơn giá 
thỉ sử dụng đơn eiá tạm tính khi ký hợp đồng để thực hiện thanh toán và điều 
chỉnh giá trị thanh toán khi có đơn giá điều chỉnh theo đúng quy định của hợp 
đồng Sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu, bên giao thầu thanh 
toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá hợp đồng đã ký và các khoản tiền được điều 
chỉnh giá (nếu có).

d) Đối với giá hợp đồng kết hợp:

Việc thanh toán dược thực hiện tương ứng theo các quy định thanh toán 
tại khoản a, b, c trên đây.

e) Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

- Đối với khối lượne công việc phát sinh từ  20% trở xuống so với khối 
lượne công việc tương ứn£ trong hợp đồng và đã có đơn giá trong hợp đồng thì 
khối lượng công việc phát sinh được thanh toán theo đơn giá đã ghi trong hợp
đồng.

- Đối với khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% so với khối lượng 
công việc tương ứng trone hợp đồng hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa 
có đơn giá trong họp đồng thì khối lượng công việc phát sinh được thanh toán 
theo đơn giá dơ chu đầu tư phê duyệt theo quy định.

- Đối với khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc quy định 
của hợp đồng áp dụng phương thức giá hợp đồng trọn gói thì giá trị bô sung 
dược lập dự toán và bôn giao thầu và bên nhận thầu thống nhất ký hợp đồng bô 
sung giá trị phát sinh này.

f) Hồ sơ thanh toán:
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Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán 
và điêu kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán 
gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng 
theo quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 
25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng 
hoặc văn bản sửa đổ i, bổ sung, thay thế nếu có (đính kèm Thông tư này);

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Iheo mẫu của cơ quan Kho bạc Nhà
nước;

- Chứng từ chuyên tiền.

Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác 
định siá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp  đồng theo quy định tại phụ lục số 4 
kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về 
hướng dẫn họp đồng trong, hoạt động xây dựng hoặc văn bân sửa đổi, bổ sung, 
thay thế nếu có (đính kèm Thông tư này).

4.2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua họp đồna xây 
dựng, như trường hợp tự làm, các công việc quản lv dự án do chủ đầu tư trực tiếp 
thực hiện, việc thanh toán phù hợp với từng loại công việc, trên cơ sở báo cáo 
khối lượng công việc hoàn thành và dự toán được duyệt cho từng công việc.

4.3. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước:

Trên cơ sở hồ sơ đề nehị thanh toán của chu dầu tư, Kho bạc Nhà nước 
căn cứ vào các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng (số lần 
thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh 
toán) và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán cho chủ đầu tư. Chù đầu tư tự 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định 
mức, đơn giá, dự toán các loại cône việc, chất lượng công trình, Kho bạc Nhà 
nước không chịu trách nhiệm về các vấn đề này. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào 
hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo họp dồng.

5. Thời hạn, hình thức tạm ứng, thanh toán:

a) Trong vòng 03 ngày làm việc kê từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạrn ứng, 
thanh toán hợp lệ của nhà thầu hoặc tổ, đội, hội, nhóm ở thôn, bản, chủ đầu tư 
phải hoàn thành thủ tục đề nghị tạm ứng, thanh toán và chuyên hồ sơ tới Kho 
bạc Nhà nước nơi mở tài khoản.

b) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng, thanh 
toán theo quy định của chủ đầu tư, căn cứ vào họp đồng (hoặc dự toán được 
duyệt đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng) và số 
tiền được tạm ứng, thanh toán theo dề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước 
kiêm soát, cấp vốn cho dự án, đồng thời theo đề nghị của chủ đầu tư, thay mặt
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chủ đâu tư thanh toán trực tiêp cho các nhà thầu (hoặc các tô. dội, hội, nhóm ờ 
thôn, bản), thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

Trường hợp các tồ, đội. hội, nhóm ở thôn, bản không có tài khoản: Chủ 
đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt cho Neười 
đại diện (là người do những người dân trong xã tham gia thi công xây dựng bầu; 
được Uy ban nhân dân xã xác nhận). Người đại diện thanh toán trực tiêp cho 
người dân tham gia thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc đam bảo thanh toán kịp thời, đầy đủ và về tính chính xác, hựp pháp trong 
việc thanh toán cho người dằn tham gia thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư, Ưỷ ban 
nhàn dân xã. Ban giám sát đầu tir của cộng đồng có trách nhiệm giám sát chặt 
chè việc thanh toán tiền công cho người dân tham gia thi công. Khi thanh toán 
các công trình, gói thầu do các tổ, đội, hội, nhóm ở thôn, bản thực hiện thì cơ 
quan thanh toán không thanh toán phần thuế giá trị gia tăng trong dự toán công 
trình.

c) Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc 
thanh toán trước, kiềm soát sau cho từng lần thanh toán và kiểm soát trước, 
thanh toán sau đối với lần thanh toán cuối cùng của gói thầu, hợp đồng. Căn cứ 
vào nguyên tắc này, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn cụ thể phương thức kiếm 
soát thanh toán đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, các nhà thầu 
(hoặc các tồ, đội, hội, nhóm ở thôn, bản) và đúng quy định của Nhà nước.

6. Chủ đầu tư bố trí vốn trong kế hoạch hàng năm để mua bảo hiểm công 
trình xây dựng theo quy định.

7. Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình 
không được vượt dự toán được duyệt hoặc giá gỏi thầu; tổng số vốn thanh toán 
cho dự án khônẹ dược vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm cả tạm ứng và thanh 
toán khối lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí
cho dự án

Điều 7. Quyết toán vốn đầu tư đối với vốn ngân sách nhà nước (bao gồm 
vốn ngân sách địa phương và vốn hồ trợ từ ngân sách trung ương); vốn trái 
phiếu Chính phủ; vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình, dự án.

1. Quyết toán vốn đầu tư hàng năm:

1.1. Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn 
cua Bộ Tài chính tại Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 về lập, thẩm 
định báo cáo quvết toán vốn dầu 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).



l i l i

Riêng biểu mẫu báo cáo quyết toán của chủ đầu tư (Biểu số 01/CĐT/BCQT) và 
cơ quan cấp trên cúa chủ đầu tư (Biểu số 02/CQ/BCQT) theo quy định tại Thông 
tư nàv (đính kèm).

1.2. Xử lý quyết toán đổi với số vốn thanh toán trong thời oian kéo dài 
thực hiện và thanh toán vốn đầu tư:

1.2.1. Số vốn thanh toán đưa vào báo cáo quyết toán năm là số vôn thanh 
toán từ ngày 01 tháng 01 năm kế hoạch đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán 
ngân sách; số vốn thanh toán sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 
trước được quvết toán vào ngân sách năm sau.

1.2.2. Việc chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn 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).

2. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

2.1. Tất cả các dự án đầu tư khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải 
lập báo cáo quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo 
quy định về quyết toán dự án hoàn thành của Nhà nước và các quy định cụ thê 
tại Thông tư này.

2.2. Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán và hồ sơ quyết toán dự án hoàn 
thành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán chậm nhất sau 04 tháng 
kể từ khi dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụne. Thời çian thẩm tra và phê 
duyệt quyết toán không quá 04 tháng kể từ nsày nhận đủ hồ sơ quyết toán.

2.3. Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành gồm có:

2.3.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán và các biểu mẫu báo cáo 
quyết toán (bao gồm: Biểu số 01/QTDA. Biểu số 02/QTDA, Biểu số 03/QTDA, 
Biểu số 04/THQT) theo quy định tại Thông tư này (đính kèm).

2.3.2. Tập các văn bản pháp lý có liên quan;

2.3.3. Các hợp đồng liên quan đến dự án, công trình hoàn thành;

2.3.4. Các biên bản nghiệm thu thanh toán, biên bản nghiệm thu hạng 
mục, công trình hoặc dự án hoàn thành, biên bản bàn giao đưa vào sử dụnơ;

2.3.5. Bản quyết toán hợp đồng A-B;

2.3.6. Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiêm tra và Báo cáo kiểm toán 
của Kiểm toán Nhà nước (nếu có).

2.4. Thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

2.4.1. Sở Tài chính thẩm tra trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt quyết toán đối với các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định 
đâu tư;
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2.4.2. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thấm tra trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân huyện phô duyệt quyết toán đối với dự án do Chủ tịch u ỷ ban nhân 
dân huyện quyết định đầu tư; thẩm tra gửi Chu tịch Uỷ ban nhân dân xã phê 
duyệt quyết toán đối với dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định đầu
tư.

2.5. Kiêm toán quyết toán dự án hoàn thành: Trường hợp cân thiêt phải 
kiểm toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra phê duyệt quyết toán, cơ quan 
thấm tra háo cáo Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán ra văn bản yêu cầu 
chù đầu tư thuê tổ chức kiểm toán độc lập đê kiểm toán báo cáo quyết toán vôn 
đầu tư dụ' án hoàn thành. Chỉ phí kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án 
hoàn thành được tính bằng 0,64% giá trị tông mức đầu tư của dự án cộng với 
thuế giá trị eia tăng nhưng không thấp hơn một triệu đồng.

2.6. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trình tự thẩm tra quyết toán dự án hoàn 
thành theo quy định tại Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ban hành 
kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2.7. Định mức chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được tính 
bàng 0,38% giá trị tồng mức đầu tư của dự án đầu tư nhưng không nhỏ hơn năm
trăm ngàn đồng.

2.8. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được gửi cho các
cơ quan, đơn vị sau:

-C h ủ  đầu tư.

- Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư.

- Cơ quan cấp vốn. thanh toán.

- Niêm yết công khai tại trụ sở Ưỷ ban nhân dân xã, trụ sở ư ỷ  ban nhân
dân huyện.

Điều 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với vốn hồ trợ phát triển 
chính thức (ODA); vốn viện trợ không hoàn lại được tài trợ từ các tổ chức quốc 
tế. các tổ chức phi Chính phũ thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước.

1. Thanh toán vốn đầu tư:

1.1. Mở tài khoản:

Chủ đầu tư được mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ hoặc Kho bạc Nhà 
nước theo quy định tại Hiệp định tín dụng, Văn kiện dự án hoặc Hiệp dịnh tài
trợ.

1.2. Tài liệu cơ sở của dự án:

Ngoài các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điêu 6, cân bô suns thêm:
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- Văn bản của chủ chương trình, dự án (cơ quan trung ươns hoặc câp tinh) 
thông báo về tỷ lệ tài trợ của các hạng mục được thanh toán theo Hiệp dịnh tín 
dụng, Văn kiện dự án hoặc Hiệp định tài trợ;

- Bảo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng.

1.3. Hồ sơ và thủ tục tạm ứng, thanh toán đối với dự án xây dựng cơ bản 
hoặc thành phần chi xây dựng cơ bản trons các dự án hỗn hợp thực hiện theo 
quy định tại Điều 6 Thông tư này; riêng việc thanh toán, xác nhận giá trị khối 
lượng hoàn thành không phụ thuộc vào kế hoạch năm được duyệt.

2. Quyết toán dự án ODA sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Các dự án ODA sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được quvết toán 
theo theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Điều 9. Quản lý nguồn vốn hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước (gọi chung là Nhà tài trợ).

Việc quản lý nguồn vốn hỗ trợ, đóng £Óp của Nhà tài trợ thực hiện theo 
quy định của Luật N gân sách nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

1. Trường hợp đóng góp có địa chỉ cụ thê:

1.1. Trường hợp Nhà tài trợ đóng góp bang tiên đê xây dựng một công 
trình: Nhà tài trợ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Ưỷ ban nhân dân huyện 
mở tại Kho bạc Nhà nước huyện. Ưỷ ban nhân dân huyện thông báo cho chủ đầu 
tư công trình thực hiện. Việc quản lý thanh toán, quyết toán vốn đóng góp của 
Nhà tài trợ thực hiện theo quy định như đối với vốn ngân sách nhà nước đầu tư 
cho các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện nghèo (trừ trường hợp 
Nhà tài trợ có yêu cầu khác).

1.2. Trường hợp Nhà tài trợ đóng góp bằng hiện vật (như vật tư. thiết bị, 
ngày công lao động) đế xây dựng một công trình: Chủ đầu tư, Nhà tài trợ, nhà 
thầu (nếu có) cùng các cơ quan chức năng có liên quan của huyện (Phòng Tài 
chính - Kế hoạch, cơ quan quản lý xây dựng) tổ chức nghiệm thu xác định giá trị 
vật tư, thiết bị, ngày công lao động theo đủng định mức, đơn giá của Nhà nước 
để bàn giao cho chủ đàu tư đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư báo cáo Phòng Tài 
chính - Kế hoạch (đối với công trình do cấp huyện quản lý) hoặc Ưỷ ban nhân 
dân xã (đối với công trình do cấp xã quản lý) để thực hiện ghi thu, ghi chi theo 
chế độ quy định.

1.3. Trường hợp Nhà tài trợ tự tổ chức xây dựng và đóng góp bàng một 
công trình hoàn thành: Việc quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình do Nhà tài 
trợ quyết định. Sau khi công trình hoàn thành, Nhà tài trợ, đơn vị được giao 
quản lý sử dụne công trình, nhà thầu (nếu có) cùng các cơ quan chức năng có 
liên quan của huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch, cơ quan quản lý xây dựng) tô
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chức nghiệm thu xác định giá trị công trình theo đúng định mức, đơn giá của 
Nhà nước đê bàn eiao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

2 Trường hợp đóng góp chung cho Chương trình hỗ trợ giám nghèo 
nhanh và bền vừng của huyện; không có địa chỉ cụ thể:

2.1. Đối với đóng góp bàng tiền: Nhà tài trợ chuyến trực tiếp vào tài 
khoản của Uỷ ban nhân dân huvện mở tại Kho bạc nhà nước huyện. Uỷ ban 
nhân dằn huyện tô chức phân phối sử dụng thống nhất trong phạm vi địa phương 
theo kế hoạch hàng năm và dự án được duyệt. Việc quản lý thanh toán, quvết 
toán vốn đóng góp của Nhà tài trợ thực hiện theo quy định như đối với vốn neân 
sách nhà nước đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế-xà hội của các huyện 
nghèo (trừ trường họp Nhà tài trợ có vêu cầu khác).

2.2. Đối với đóng góp bằng hiện vật: Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận và 
quản lý các khoản đóng góp bằng hiện vật của Nhà tài trợ; tổ chức nghiệm thu 
xác định giá trị theo đúng định mức, đơn giá của Nhà nước; tô chức phân phối 
sử dụng thống nhất trong phạm vi địa phương theo kế hoạch hàng năm và dự án
được duyệt.

3. Sau khi tiếp nhận đóng góp của Nhà tài trợ, Ưỷ ban nhân dân huyện 
tổng hợp vào kết quả thực hiện Chương trình và báo cáo Ưỷ ban nhàn dân tỉnh.

Điều 10. Quản lý vốn duy tu, bảo dưỡng.

1. Các công trình hạ tầne cơ sở thiết yếu đã được đầu tư trong phạm vi 
cắp xã và dưới xã được sử dụng nguồn vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây 
dựng công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của các huyện nghèo và huy động các 
nguồn khác (như vốn, vật tư. lao động huv động trong cộng đồng) để thực hiện 
duy tu, bảo dường.

2. Hàng năm, Uv ban nhân dân xã lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các 
công trình do xà quản lý. sử dụng trình Uv ban nhân dân huvện phê duyệt.

3. Uỷ ban nhân dân xã là chủ đầu tư nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng của xã. 
Trên cơ sở vốn duy tu, bảo dưỡng được Uỷ ban nhân dân huyện phân bô, Ưv 
ban nhân dân xà tồ chức lập và phê duyệt dự toán chi tiết công tác duy tu, bảo 
dưỡng. Giá cả vật tư. lao động theo mặt bằng giá tại khu vực xã do chủ đầu tư
quyết định.

4. Tu\ theo tính chất công việc, Uỷ ban nhân dân xã giao Trưởng thôn, 
bản tồ chức nhân dân trong thôn, bản tự duy tu, bảo dưỡng hoặc thành lập tổ, 
nhóm thực hiện. Chủ đầu tư ký hợp đồng và tổ chức nghiệm thu. thanh toán với 
đại diện tồ, nhóm thực hiện.

5. Trên cơ sở quv định hiện hành của Nhà nước về quan lý đầu tư xây 
dựng cơ ban và Thông tư này, Ưỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá hướng dẫn thực 
hiện công tác duy tu bảo dường tại địa phương.
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Điều 11. Chi phí giám sát của Ban siám sát đầu tư của cộng đồng

1. Ban giám sát đầu tư của cộng dồn£ được thành lập và thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 
18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư 
của cộng đồns và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT- 
UBTƯMTT Q VN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban 
Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam và Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đông.

2. Kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực 
hiện theo quy định tại Phần IV Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT- 
UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính.

3. Đối với các dự án đầu tư nhỏ (có giá trị dưới 500 triệu đồng) và chủ 
đầu tư không thuê được tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư 
trình Người quyết định đầu tư giao cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ 
chức giám sát thi công xây dựng, công trình. Trường hợp này, Ban Giám sát đầu 
tư của cộng đồng được hưởng định mức chi phí giám sát thi công công trình xây 
dựng, tối đa không vượt định mức giám sát thi công công trình xây dựng do Ủy 
ban nhân dân tỉnh xâv dựng và công bố.

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, cơ 
quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

2. Đối với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước:

Thực hiện chế độ báo cáo về vốn đầu tư của các dự án theo quy định của 
Bộ trưởng 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 
đối, bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Đối với Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đâu tư của 
các dự án 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; Thône tư số 05/2007/TT-BKH ngày 09/8/2007 của Bộ Ke 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; Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH 
ngày 30/7/2007 của Bộ trưởne Bộ Ke hoạch và Đâu tư về việc ban hành chê độ
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báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA và các văn bản sửa đôi, 
bố sung, thay thế (nếu có).

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan.

1. Đối với chủ đầu tư:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận và 
sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp 
hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển.

- Thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh toán và đề nghị 
thanh toán cho nhà thầu theo quy định của họp đồng.

- Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hơp pháp của khối lượng thực 
hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình và giá 
trị đê nghị thanh toán; đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các số 
liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức
năng của Nhà nước.

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 cho công tác quản lý và thanh toán vốn; 
chịu sự kiểm tra của cơ quan Tài chính và cơ quan quyết định đầu tư về tình 
hình sử dụng vốn đầu tư và chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư phát
triển của Nhà nước.

Thực hiện kế toán đơn vị chủ đầu tư; quyết toán vốn đầu tư theo quy 
định hiện hành.

- Được yêu cầu thanh toán vốn khi đã có đủ điều kiện và yêu cầu Kho bạc 
Nhà nước trả lời và giải thích những nội dung chưa thoả đáng trong việc thanh
toán vốn.

2. Đối với ủ y  ban nhân dân xã:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thành lập và hoạt động các tổ, đội, 
hội, nhóm ở thôn, bản.

- Giám sát chặt chẽ việc thanh toán tiền công của Người đại diện cho 
người dân tham gia thi công.

Trong phạm vi thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật 
nhà nước về những quyết định của mình.

3. Đối với Uỷ ban nhân dân huyện, Ưỷ ban nhân dân tỉnh:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực 
hiện kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế
độ Nhà nước.

- Trong phạm vi thâm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật 
nhà nước về những quyết định của mình.
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4. Đối với cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước:

- Cơ quan Tài chính các cấp thực hiện công tác quản lý tài chính vốn đầu 
tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn 
kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cho các dự án khi đâ có đủ điều kiện thanh toán 
vôn; hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm, lũy kế số thanh toán 
từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án.

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

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 2010.

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, bố sung cho phủ hợp./,

cùa các đoàn thể, các Tập đoàn, Tổng 
công ty nhà nước;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố:
Hà Giang, Cao Băng, Lào Cai, Yên Bải,
Phủ Thọ, Bắc Giang, Bấc Kạn. Điện Biên,
Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Quảng Bình, Quáng Trị, Quáng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận,
Lâm Đồng. Kom Turn;
- Sở Tài chính, KBNN các tình, thành phố:
Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái,
Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Điện Biên,
Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Quảng Bình, Quang Trị, Quáng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận,
Lâm Đồng, Kom Turn;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Website Chinh phù;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT. Vụ Đầu tư.

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 K iểm  sát nhân  dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
-Văn phòng TW về Phòng chống tham nhũng:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phù, cơ quan TW

KT. B ộ TRƯỞNG
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ỦY BAN NHÂN DÂN  .. 
Tên ch ủ đầ u tư . . . .

Biểu số 01/CĐT/BCQT
(kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BTC 

ngày 08 tháng 4 năm 2010 cùa Bộ Tài chính)

B ÁO  C ÁO Q U Y ẾT T O Á N  V Ố N Đ Ầ U T Ư  X Â Y  D Ự NG CƠ BẢN  
NIÊN ĐỘ N G Â N  SÁ CH  N ĂM  2 0 . . .

Đ on vị: đóng

sổ
TT

Nội dung Tổng mức 
đầu tư

Luỹ kế vốn đã 
thanh toán từ 
khởi công đến 
hết kế lioạch 

năm trước

Năm 20...
Luỹ kế vốn dã 

thanh toán 
đến hết năm 

báo cáo

Ghi chúKê hoạch vôn 
đầu tư

Số vốn dã thanh toán

Tồng số
Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 = 7 + 8 7 8 9 = 4 + 6 10

TỔNG SỐ
A Vốn ngân sách địa phương

1 Các dự án được giao trong kế hoạch vốn đầu tư hàng năm
Dự á n ...

II Các dự án năm trước được phép kéo dài thanh toán
Dự án . . .

III Các dự án thuộc kế hoạch ứng trước vòn NSNN năm sau
Dự án ....

B Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ
I Các dự án dược giao trong kế hoạch vôn đầu tư hàng năm

Dự án....
II Các dự án năm trước được phép kéo dải thanh toán

Dự á n . .  .
III Các dự án thuộc kế hoạch ứng trước vòn NSNN năm sau

Dự án ....
c V ốn trái phiếu chính phủ
I Các dự án được giao tronc; kê hoạch vỏn dâu tư hàng năm

Dự án....
II Các dự án năm trước được phép kéo dài thanh toán

Dự á n . . .
III Các dự án thuộc kê hoạch ứng trước vôn NSNN năm sau

Dự án ....
I) Vốn ODA, vốn viện trợ không hoàn lại

Dự án....
E Vốn từ chương trình, dự án

Aế
i



I Các dự án được g iao trong kế hoạch vốn đầu tư hàng năm
Dư á n  

[I Các dự án năm trước được phép kéo dài thanh toán
Dự án  

III Các dự án thuộc kê hoạch ứnẹ trước von NSNN năm sau
Dự á n  

l
Dự án  

N gày thảng năm 20.
N g ười lập biể u Thủ trưởng đon vị

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

■4}



UỶ BAN N HÂN DÂN ...
Tên cơ  quan  cấ p trên cua chủ đ ầ u tư.

Biểu số 02/CĐT/HCQT
(kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BTC 

ngày 08 thảng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính)

BÁO C Á O  Q U Y ẾT TOÁN VÓN ĐẦU T Ư  XÂY  D ỰNG CƠ Bả N 
NIÊN ĐỘ N G Â N  SÁCH N Ă M  20 . . .

Đ ơn vị: đông

Số
TT

Nội dung Tổng mức 
đâu tir

Luỹ kế vốn đã 
thanh toán từ 
khởi công đến 
hết kế hoạch 

năm trước

Năm 20...
Luỹ kế vốn đã 

thanh toán 
đến hết năm 

báo cáo

Ghi chúKè hoạch vôn 
đầu tư

Số vốn đã thanh toán

Tổng số
Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 = 7 + 8 7 8 9 = 4 + 6 10

TỔNG SỐ
A Vốn ngân sách địa phương
I Các dự án được giao trong kế hoạch vốn đầu tư hàng năm

D ự án....
II Các dự án năm trước được phép kéo dài thanh toán

Dự án . . .
III Các dự án thuộc kê hoạch ứng trước vòn NSNN năm sau

Dự án ....
B Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ
I Các dự án được giao trong kế hoạch vổn đầu tư hàng năm

D ự án....
TI Các dự án năm trước được phép kéo dãi thanh toán

D ự án . . .
III Các dụ án thuộc kê hoạch ứng trước vòn NSNN năm sau

Dự án ....
c Vốn trái phiếu chính phủ
I Các dự án được giao trong kê hoạch vôn dâu tư hàng năm

D ự án....
11 Các dự án năm trước được phép kco dài thanh toán

Dự á n . . .
III Các dự án thuộc kế hoạch ứng trước vôn NSNN năm sau

Dự án ....
D Vốn ODA, vốn viện trợ không hoàn lại

Dự án....
E Vốn từ chương trình, dự án



- Các dự án được giao tronc kê hoạch vôn đâu tư hàna năm
D ự án....

II Các dự án năm trước được phép kéo dài thanh toán
Dự á n . .  .

111 Các dự án thuộc kê hoạch ứng trước vỏn NSNN nãm sau
Dự á n . .  .

F Vốn hỗ trợ, đóng góp
Dự á n . .  .

N gàv tháng năm  20.
N gười lập biểu Thủ trưỏng đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ đầu tư ....

Biểu số: 01/QTDA
(kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BTC

ngày 08 tháng 4 năm 2010 cùa Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO QU Y Ế T  T O Á N  Đ Ầ U  T Ư  D Ự  Á N  H O À N  T H À N H

Tên dự án dầu tư:

Chu đầu tư :

Cơ quan quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Tông mức đầu tư được duyệt:

Thời gian khởi công-hoàn thành:

1. Các văn bản pháp lý liên quan:

Sô
TT Tên văn bản

Ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành

Chức danh 
người ký

1

2

3

2. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Don vị tính: đồng

Số
TT Tên các nguồn vốn

Nguồn vốn 
theo dự án đầu 
tư được duyệt

Nguồn vốn đã 
thực hiện

Tăng (+), giảm 
(-) so vói được 

duyệt
(1) (2) (3) (4) (5) = ( 3 - 4 )

1 Ngân sách địa phương

2 Ngân sách trung ương hồ trợ

3
Trái phiếu Chinh phũ

4
Vốn ODA, vốn viện trợ không 
hoàn lại

5 Vốn từ chương trình, dự án

- Chương trình, dự án ...

- Chương trinh, dự án ...

6 Vốn hồ trợ. đóng góp

Tổng cộng 1+2+34-4+5 +6



3. c hi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:

Dơn vị tính: dồng

Nội dung chi phí Dự toán đu'Ọ’c  duyệt Giá trị đề nghị 
quyết toán

Chênh lệch tăng 
(+), giảm (-)

(1) (2) (3) (4) = (3-2)

Chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng, tái 
định cư

Chi phi xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí quàn lý dự án

Chi phi tư vấn đẩu tư 
xây dựrm

Chi phí khác

Tổng cộng:

4. Chỉ phí dầu tư không tính vào "iá trị tài sản liìnli thành qua đầu tư:

5. Giá trị tài sản cố định mói tăng thêm:

6. Giá trị tài sản lưu động hàn giao (nếu có):

7. Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

.... ngày tháng năm.... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(k ý ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  .

( ' l u i  đ ầ u  t ư  ... .

Biểu số: 02/QTDA
(kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BTC

ngày 08 thảng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính)

T Ì N H  H Ì N H  T H A N H  T O Á N  V À  C Ô N G  N Ợ C Ủ A  D Ự ÁN
(T ín h  đ ến  n g ày  k h o á  sổ lập  b áo  cáo  q u y ế t to á n )

Don vị: đồng

Số
TT

Tên cá nhân, 
đơn vị thực 

hiện

Nội dung 
công việc thực 

hiện

Giá trị A-B 
đề nghị quyết 

toán

Đã thanh 
toán, tạm 

ứng

Công nợ

Còn 
phải trả

Còn 
phải thu

1
2

3

Tổng số

ngày ... tháng... năm ....

Ngưòi lập biêu
(Ký, ghi rỏ họ tên)

Kế toán trưởng Thủ tuởng đon vị
(Ký , ghi rỏ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rỏ họ tên)



i

Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  Biểu số: 03/QTDA
Chủ đầu tư  (kèm theo Thông tư số 46/2010/7T-BTC

ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Tòn dự án đẩu tir:

Chủ đầu tư:

Địa điếm xây dựng:

1. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán :

Đơn vị tính: đồng

SÓ
TT

TÊN CÁC NGUỒ N VỐ N SỐ LIỆU 
CỦA CHỦ 
ĐẦU TƯ

SỐ  L I Ệ U  C Ủ A  
C Ơ  Q U A N  

THANH TOÁN

CHÊNH
LỆCH

A B 1 2 3 = 1 - 2

1 Ngân sách địa phương

Ị Ngân sách trung ương hỗ trợ

3 Trái phiếu Chính phủ

4 Vốn ODA. vốn viện trợ không 
hoàn lai

5 Vốn từ chương trình, dự án

_ Chương trình, dự án ...

- Chương trình, dự án ...

6 Vốn hỗ trợ, đóng góp

Tổng cộng 1+2+3+4+5 +6

2. Nhận xét, kiến nghị : Ý kiến nhận xét. kiến nghị đối vói cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết 
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cua eơ quan quản !v. thanh toán vốn đầu tư; nêu những nguyên nhân 
chênh lệch và kiến nghị xử lý (nếu có):

. ngày thảng năm... ngày thủng năm....
CHỦ ĐẦU T Ư CƠ QUAN THANH TOÁN VỎN

NGƯỜI LẬP KÉ TOÁN THỦ TRƯ ỞN G K IỂM  SOÁT, GIÁM  ĐỐC 
BẢO C ÁO TRƯỞNG ĐƠN VỊ THANH TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ (Ký, đóng duu ghi rỗ (Kv, ghii rỗ họ (Kv, iĩónỵ dciu.
                      t ê n) họ tên) lẻn) ghi rò họ tên)



III

ủ y  b a n  n h â n  d â n . Biểu số: 04/THQT
ch ủ  đ ầ u  tư ... (kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-B TC

ngày 08 tháng 4 năm  2010 của Bộ tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐ N ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM....

1. Dự án đầu tư đã được phê duyệt quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

SỐ
TT

DANH
MỤC DỰ 

ÁN

GIÁ 
TRỊ Đ Ể 
NGHỊ 

QUYẾT  
TOÁN

GIÁ TRỊ Q U Y ẾT TO Á N ĐƯỢC DUYỆT

T Ổ NG
SỐ

CHIA THEO NGUỒN
CHÊNH

LỆCH TỶ LỆ

Ngân
sách
địa

phương

Ngân 
sách 

trung 
ương 

hỗ trơ

Trái
phiếu
Chính

phủ

Vốn ODA, 
vố n viện 

trợ không 
hoàn lại

Vốn từ  
chương trình, 

dự án
(%)

A ữ 1 2 3 4 5 6 7 9 = 1 - 2 10

Tông số

1 Dự án 1
2 Dự án 2

Dự án ...

2. Dự án đầu tư hoàn thành đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, chưa phê duyệt quyết
toán:

Đon vị tính: đồng

SỐ
TT

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ  TOÁN  
ĐƯỢC DUYỆT

TỐNG GIÁ TRỊ 
ĐỀ NGHỊ PHÊ 

DUYỆT

NGUYÊN NHÂN

Tông sô
1 Dư án 1
2 Dư án 2

Dư á n ......



ị

3 .  D ự  á n  hoàn thành chua lập báo cáo quyết toán vốn (tầu tư:

Dơn vị tính: dồng

SÔ
TT

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ TOÁN 
ĐƯỢC DUYỆT

GIÁ TRỊ 
HOÀN THÀNH

NGUYÊN NHÂN

Tổng số
1 Dự án 1
1 Dự án 2

Du á n ......

4. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư:

NGƯỜI LẠP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

.... ngày tháng mĩm.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu. ghi rò ÌIỌ tên)




