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THÔNG TƯ

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị 
định: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, so 
07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 
vệ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 
về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình, sổ 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng 
trong hoạt động xây dựng;

Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà 
nước như sau:

Phần I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm: vốn Ngân sách nhà 
nước, vốn Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, 
Chính quyền địa phương), vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát 
triển của các Tổng Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên, sau khi hoàn thành (hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn) phải quyết toán theo 
quy định của Thông tư này.

2. Các dự án do Chủ tịch ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định 
đầu tư và dự án do cấp có thẩm quyền giao ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
làm chủ đầu tư thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn; không áp dụng Thông tư này.

Điều 2. Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực 
hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp 
là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần 
điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của 
pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được



quyết toán pả i nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều 
chỉnh ) theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính 
xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư 
được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản 
hình thành qua đầu tư: tài sản cố định, tài sản lưu động; đồng thời phải đảm bảo 
đúng nội dung, thời gian lập theo quy định.

Điều 4. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, các chương 
trình dự án gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập sử dụng (có quyết 
định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình riêng biệt) 
thỉ mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập được thực hiện quyết toán, thẩm 
tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập theo quy định tại Thông 
tư này Sau khi toàn bộ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự 
án hòan thành, chủ đầu tư (hoặc chủ quản đầu tư trong trường hơp có nhiều chu 
đầu tư các dự án thành phần) tổng hợp kết quả quyết toán toàn bộ dự án báo cáo 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê 
duyệt quyết toán lại các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được thẩm tra và phê 
duyệt theo quy định.

Điều 5. Đối với các dự án có nhiều hạng mục công trình, tùy theo quy mô. 
tính chất và thời hạn xây dựng công trình, chủ đầu tư có thể thực hiện quyết toán, 
thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cho từng hạng mục công 
trình hoặc từng gói thầu độc lập ngay sau khi hạng mục công trình, gói thầu độc 
lập hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo yêu cầu của người quyết định đầu 
tư. Giá trị đề nghị quyết toán của hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, 
chi phi mua sắm và lắp đặt thiết bị, các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp 
đèn hạng mục đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu tư tổng quyết toán 
toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng 
mục công trình thuộc dự án trình người có thẩm quyền phê duyệt; không thẩm tra 
lại đối với các hạng mục công trình, gói thầu độc lập đã được thẩm tra và phê 
duyệt theo quy định.

Điều 6. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài (vốn vay, vốn 
viện trợ từ các Chính phủ, tổ chức, cá nhân người nước ngoài) khi hoàn thành phải 
thực hiện quyết toán theo quy định của Thông tư này và các quy định liên quan 
cua Điều ước quốc tế (nếu có).

Điều 7. Đối với một chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) cỏ thể bao gồm cả nội dung đầu tư xây dựng công trình và 
nội dung hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện quyết toán như sau:

Trường hợp chi phí đầu tư xây dựng công trình chiếm tỷ lệ lớn hơn 50% 
tổng giá trị vốn ODA, thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư này;

H' )Ọ [



- Trường hợp chi phí đầu tư xây đựng công trình chiếm tỷ lệ nhỏ hơn hoặc 
bằng 50% tổng giá trị vốn ODA, thực hiện quyết toán theo quy định cụ thể của chế 
độ kế toán đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp. Trong trường hợp này, nếu có 
tiểu dự án xây đựng công trình hoặc hợp phần xây đựng công trình được quyết 
toán độc lập thì thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư này,

Điều 8. Đốỉ với dự án của cơ quan đại điện Việt Nam tại nước ngoài, dự án 
có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh quốc phòng, dự án mua sả hữu bản quyền, việc 
quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng 
Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án.

Điều 9. Thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết 
quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm đo 
đầu tư mang lại; xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp 
vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; 
đồng thời qua đó rút kinh nghiệm nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách 
của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư trong cả nước.

Phần II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 10. Nội đung báo cáo quyết toán

1. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án là giá trị thực tế đã thanh toán qua cơ 
quan kiểm soát cấp vốn, thanh toán, cho vay tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo 
quyết toán (chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư).

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán chi tiết theo cơ cấu: xây đựng, thiết bị, 
bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí 
khác; chi tiết theo hạng mục, theo gói thầu hoặc khoản mục chi phí đàu tư.

3. Xác định chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành 
qua đầu tư.

4. Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công 
trình hoặc hạng mục công trình; chi tiết theo nhóm, loạỉ tài sản cố định, tài sản lưu 
động theo chi phí thực tế. Đối với các dự án hoặc công trình độc lập đưa vào khai 
thác, sử đụng có thời gian thực hiện đầu tư lớn hơn 36 tháng tính từ ngày khởi 
công đến ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử đụng, trường hợp cần 
thiết người phê duyệt quyết toán quyết định việc thực hiện quy đổi vốn đầu tư về 
mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khaị thác sử dụng.

- Việc phân bổ chi phí khác cho từng tài sản cố định được xác định theo 
nguyên tắc: chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố định nào thì tính cho tài sản 
cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ 
chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp của toàn 
bộ tài sản có định.

HDQT'2011 3



Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định
đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị.

Điều 11. Biểu mẫu báo cáo quyết toán

1 Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn: gồm các
biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTDA kèm theo Thông tư này.

2. Đối với hạng mục công trình hoàn thành: gồm các biểu theo Mẫu số: 0 1 
02. 03, 04, 05, 06 /QTDA kèm theo Thông tư này.

3. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chi phi 
chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: gồm 
các biểu theo Mẫu số: 07, 08, 09/QTDA kèm theo Thông tư này. Đối với dự án 
quy hoạch sử dụng vốn từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện quyết toán 
theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực 
hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
( nế u có ).

4 Nơi nhận báo cáo quyết toán:

Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán;

Cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có);

- Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán (để xác nhận số vốn đã cấp, đã kiểm 
soát cho vay. kiểm soát thanh toán).

Điều 12. Hồ sơ trình duyệt quyết toán

( Gồm 01 bộ gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán)

1 Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng 
thực hiện vĩnh viễn:

1.1 Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

1.2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 11 trên đây
( bản c h ính);

1,3. Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính 
hoặc bản sao),

1.4. Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với 
các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);

1. 5   Các biên bàn nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thì 
công xây  dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn 
thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính 
hoặc bản sao);

1 6 Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);
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1.7. Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản 
chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu 
tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội đung không thống nhất, kiến 
nghị;

1.8. Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ 
quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình 
hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu 
cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra 
quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự 
toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

2. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đàu tư phát triển; chi phí 
chuẩn bị đầu tư cùa dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

2.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

2.2. Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);

2.3. Tập các vãn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);

2.4. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản 
nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu 
cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết 
toán vốn đầu tư của dự án .

Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

1.1. Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định đầu tư:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán đối với các dự án thành phần 
sù dụng vốn ngân sách nhà nước; được uỷ quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết 
toán đối với các dự án thuộc thẩm quyền;

- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án, dự án thành phần không sử 
dụng vôn ngân sách nhà nước.

1.2. Đối với các dự án còn lại: Người quyết định đầu tư là người có thẩm 
quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được uỷ quyền 
hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm B, c  cho cơ quan cấp 
dưới trực tiếp.

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:
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2 1. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh, thành 
phô trực thuộc Trung ương quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra;

' Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp quận 
huyện, ỉ hành phố thuộc tỉnh quản lý: Phòng Tài chính - Ke hoạch tố chức thẩm tra

2 3. Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán 
giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự 
án hoàn thành trước khi phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định 
thành lập tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết 
toán: thành phần của tổ công tác thẩm ưa quyết toán gồm thành viên của các đơn
vị có liên quan.

Điều 14. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

1 Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử 
dụng vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trinh 
cấp có thấm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại thực hiện 
kiểm toán quyết toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2 Chủ đẩu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy 
định cua pháp luật về hợp đồng và nghiệm thu kết quả kiểm toán. Trường hợp 
không thể lựa chọn được nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán, chủ đầu tư báo 
cáo người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét, quyết định giao cho cơ 
quan thẩm tra trực tiếp thẩm tra quyết toán.

Nhà thầu kiểm toán quyết toán phải là các doanh nghiệp kiểm toán được 
thành lập vả hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động 
doanh nghiệp tại Việt Nam và quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 
>0 3 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, Nghị định số 30/2009/NĐ-CP 
ngày 30/3/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 
30/3/2004 của Chính phủ.

4 Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 
phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do 
Bộ Tài chính ban hành (Chuẩn mực số 1000); khi công việc kiểm toán kết thúc 
phải nộp háo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với đầy đủ các nội dung 
quy định tại Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và 
các nội dung quy định cụ thể tại Điều 16 của Thông tư này. Nhà thầu kiểm toán 
chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiềm toán của dự án do mình thực hiện

5 Khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với Báo cao 
quyết toán dự án hoàn thành hoặc kiểm toán thường xuyên theo tiến độ triển khai 
dự án đối với giá trị khối lượng các hạng mục hoàn thành của dự án:
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I

5.1. Trường hợp nội dung Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đảm 
bảo đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Thông tư này thì cơ quan chủ trì 
thẩm tra quyết toán dự án được sử dụng kết quả Báo cáo kiểm toán của cơ quan 
Kiểm toán Nhà nước làm căn cứ để thẩm tra, không phải thuê kiểm toán độc lập 
để kiểm toán quyết toán đối với dự án. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước chịu trách 
nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của dự án do mình thực hiện.

5.2. Trường hợp nội dung Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chưa 
đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Thông tư này thì chủ đầu tư lựa chọn nhà 
thầu kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán bổ sung các nội dung mà cơ quan 
Kiểm toán Nhà nước chưa thực hiện. Chi phí kiểm toán bổ sung được xác định 
tương tự như xác định chi phí kiểm toán đối với hạng mục công trình, gói thầu 
trong dự án tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 18 của Thông tư này. Cơ quan chủ trì 
thẩm tra được sử dụng kết quả Báo cáo kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà 
nước và kết quả Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán độc lập làm căn cứ để thẩm tra 
quyết toán dự án. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước và tổ chức kiểm toán độc lập chịu 
trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán báo cáo quyết toán do mình thực 
hiện.

Điều 15. Thẩm tra quyết toán đói với dự án đã kiểm toán báo cáo quyết toán

Trên cơ sở kết quả Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; cơ quan 
(đơn vị) chủ trì thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra theo các nội dung sau:

1. Thẩm tra tính tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu 
tư hoàn thành của Báo cáo kết quả kiểm toán, đốỉ chiếu nội dung Báo cáo kết quả 
kiểm toán dự án hoàn thành với các nội dung quy định tại Điều 16 của Thông tư 
này; nếu chưa đủ các nội dung quy định, cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu đơn vị 
kiểm toán thực hiện kiểm toán lại hoặc kiểm toán bổ sung. Khi cơ quan Kiểm toán 
Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đơn 
vị thẩm tra quyết toán không phải thực hiện thẩm tra nội dung này.

2. Thẩm tra việc áp dụng vãn bản quy phạm pháp luật, những căn cứ pháp lý 
mà kiểm toán viên sử dụng để kiểm toán dự án.

3. Xem xét những kiến nghị, những nội dung có quan điểm khác nhau giữa 
chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán.

4. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với 
ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu 
có).

Điều 16. Thẩm tra quyết toán đối với dự án không kiểm toán báo cáo quyết
toán

Cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra và lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết 
toán dự án hoàn thành theo đúng trình tự như sau:

1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:
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1.1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý:
- Thẩm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định 

của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Thẩm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn thầu theo quy định của 
pháp luật về đấu thầu.

- Thẩm tra tính pháp lý và hình thức giá của các hợp đồng do chủ đầu tư ký 
với các nhà thầu (tư vấn, xây dựng, cung ứng vật tư thiết bị) để thực hiện dự án,

ỉ 2 Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án:

- Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán do chủ đầu tư báo cáo với số 
xác nhận của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán liên quan để xác định số vốn 
đầu tư thực tế thực hiện.

1.3. Thẩm tra chi phí đầu tư:

Các khoản chi phí đầu tư của dự án có thể được thực hiện bởi 2 phương
thúc

- Chủ đầu tư (ban quản lý dự án) tự thực hiện;

Các nhà thầu thực hiện theo hợp đồng.

1.3.1 T hẩm tra những công việc do chủ đầu tư (ban quản lý dự án) tự thực
hiện

Những công việc do chủ đầu tư (ban quản lý dự án) tự thực hiện bao gồm các 
khoản mục chi phí thuộc chi phí quản lý dự án và các gói thầu chủ đầu tư được 
phép tự thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Khi thẩm tra cần:

- Dôi chiếu các nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong bản tính giá 
trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với nội dung cồng việc, khối lượng (số 
lượng) trong các biên bản nghiệm thu hoàn thành;

Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu lư 
với đơn giá trong dự toán được duyệt đảm bảo phù hợp với định mức, đơn giá cua 
Nhà nước hoặc phù hợp với nguyên tắc lập định mức, đơn giá theo quy định cua
N h à nư ớc .

Qua đó xác định được giá trị quyết toán của công việc hoặc gói thầu do chu 
dầu tư (ban quản lý dự án) tự thực hiện.

1.3.2. Thẩm tra những công việc do các nhà thầu thực hiện theo hợp đồng'

 tùy theo đặc điểm, tính chất của dự án, công trình xây dựng; với tất cả các 
loại hơp đồng trong hoạt động xây dựng; các bên tham gia ký kết hợp đồng phai 
thoa thuận giá hợp đồng xây dựng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu) 
theo một trong các hình thức giá hợp đồng sau đây:

Giá hợp đồng trọn gói;
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- Giá hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh;

- Giá hợp đồng theo thời gian;

- Giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%).

a) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng trọn gói":

Đối chiếu các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện, đơn giá 
trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, nội dung công việc, 
khối lượng thực hiện, đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài 
liệu kèm theo hợp đồng. Qua đó xác định được giá trị quyết toán của hợp đồng.

Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối 
lượng thực hiện và đơn giá ghi trong hợp đồng, bàn tính giá họp đồng; thì giá trị 
quyết toán đúng bằng giá trọn gói cùa hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối 
lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết 
định trúng thầu.

b) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng theo đơn giá cố 
định":

- Đối chiếu với biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện để thẩm tra các yêu 
càu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bản tính giá trị đề nghị quyết 
toán A-B;

- Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá 
cố định ghi trong bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng;

Giá trị quyết toán bàng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy 
định nhân (x) với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng.

c) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng theo giá điều 
chỉnh":

Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi, nguyên tắc và 
phương thức điều chinh của hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải 
căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng để thẩm tra khối lượng. Trường hợp điều 
chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đồng.

d) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hĩnh thức "Giá hợp đồng theo thời gian":

Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức thù lao cho 
chuyên gia, các khoản chi phí khác ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian 
làm việc tính theo tháng, tuần, ngày, giờ.

- Để xác định mức thù lao phải trả cho nhà thầu, đối chiếu đơn giá thù lao 
trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá thù lao theo thời gian do 
chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận trong hợp đồng nhân (x) với thời gian làm việc

HDQT-2011 9



thực tê căn cứ vào Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế hoặc Bảng 
chấm công (theo tháng, tuần, ngày, giờ);

đ ẻ xác định các khoản chi phí khác ngoài khoản chi trả thù lao như; đi lại. 
khảo sát, thuê văn phòng làm việc và các chi phí hợp lý khác; đối chiếu với quy 
định về phương thức thanh toán nêu trong hợp đồng:

4 Trường hợp trong hợp đồng quy định thanh toán theo thực tế: đối chiếu 
bảng kê quyết toán với chứng từ, hoá đơn thực tế theo quy định của Nhà nước;

Trường hợp trong hợp đồng quy định thanh toán theo phương thức khoán 
quyết toán theo mức khoán đã thoả thuận trong hợp đồng.

I rong quá trình thực hiện có công việc phát sinh cần phải bổ sung thêm 
chuyên gia mà trong hợp đồng chưa có mức thù lao cho các chuyên gia này thì các 
bên phai thoả thuận và thống nhất mức thù lao trước khi thực hiện; khi đó hồ sơ 
quyết toán phải có Bảng tính giá trị các công việc phát sinh ngoài phạm vi công 
việc phai thực hiện theo hợp đồng (có xác nhận của các bên: giao thầu hoặc đại 
diện tư vấn nếu có và bên nhận thầu).

d ) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng theo tỷ lệ phân
t r ă m  ( % )

Giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị c ủa 
công trình hoặc giá trị khối lượng công việc. Khi bên nhận thầu đã hoàn thành tất 
cả các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng thì giá trị quyết toán của hợp đồng theo tỷ lệ 
(%) dược xác định trên cơ sở tỷ lệ (%) do hai bên thoả thuận trong hợp đồng nhân 
(x) với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc tương ứng do hai bên 
quy định trong hợp đồng.

e)  Thẩm tra đối với hợp đồng có nhiều công việc tương ứng với các loại ( giá 
hợp đồng (Hợp đồng kết hợp) phải xác định rõ phạm vi theo công trình, hạng mục 
công trình hoặc nội đung công việc cụ thể được áp dụng hình thức giá hợp đồng cụ 
thể: trọn gói, đơn giá cố định, điều chỉnh giá, thời gian, tỷ lệ (%).

Việc thẩm tra từng phần của hợp đồng, theo từng hình thức giá hợp đồng, 
tương ưng với quy định tại các trường hợp a, b, c, d, đ của Tiết 1.3.2. điểm 1.3. 
khoản 1 Điều 16 trên đây.

1.3.3. Thẩm tra các trường hợp phát sinh:

a) Trường hợp có những hạng mục hoặc một số nội dung công việc nào đó 
trong hợp đồng không thực hiện thì giảm trừ giá trị tương ứng của những nội dung 
đó theo hợp đồng;

b ' Trường hợp có khối lượng không thực hiện hoặc khối lượng được nghiệm 
thu thấp hơn ở bản tính giá hợp đồng thì giảm trừ phần khối lượng không thực 
hiện (hoặc thấp hơn) nhân (x) với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng;

ì! I/X I
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c) Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong 
phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công 
việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì cộng (+) thêm phần khối lượng phát sinh 
được nghiệm thu nhân (x) với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng;

d) Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chú đầu tư, trong 
phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương 
ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp 
đồng thì cộng (+) thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với 
đơn giá điều chinh do chủ đầu tư phê duyệt theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá 
khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng;

e) Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngoài 
phạm vi hợp đồng thì thẩm tra theo dự toán bổ sung đã được chủ đàu tư phê duyệt 
kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này.

1.3.4. Việc lựa chọn hình thức hợp đồng, điều chỉnh giá hơp đồng, điều chỉnh 
đơn giá trong hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định tại Nghị định của Chính 
phủ về hợp đồng xây dựng. Riêng đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước 
còn phải tuân thủ hình thức hợp đồng, điều kiện điều chỉnh giá hợp đồng, điều 
chỉnh đơn giá hợp đồng được ghi trong quyết định trúng thầu của người có thẩm 
quyền.

1.4. Thẩm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả 
kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm;

- Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền.

1.5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: thẩm tra số lượng và giá 
trị tài sản theo 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá (đơn giá) của 
từng nhóm (loại) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điểm bàn 
giao tài sản đtra vào sản xuất, sử dụng.

1.6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng:

- Căn cứ kết quả thẩm tra chi phí đầu tư, báo cáo tình hình thanh toán cho 
các nhà thầu của chủ đầu tư để thẩm tra công nợ của dự án;

- Căn cứ thực tế tiếp nhận và sử dụng vật tư thiết bị của dự án để xác định 
số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng, đề xuất phương án xử lý;

- Căn cứ biên bản kiểm kê đánh giá tài sản dành cho hoạt động Ban quản lý 
dự án tính đến ngày lập báo cáo quyết toán, xác định số lượng, giá trị tài sản còn 
lại để bàn giao cho đơn vị sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

HDQT-2011 11



1.7 Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối 
với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu
có)

1. 8 Nhận xét đánh giá, kiến nghị:

Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý 
đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu 
tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự
án ;

Kiế n nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan.

2. Dối với dự án quy hoạch hoàn thành và chi phí chuẩn bị đầu tư cúa các 
dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

2.1  Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án;

2. 2 .Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện;

2. 3 Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí phát sinh 
so với dự toán được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước;

2 . 4 Thẩm tra tình hình công nợ của dự án;

2 5 Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (nếu có).

Điều 17. Phê duyệt quyết toán

1 Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra; người có thẩm quyền phê duyệt quyết 
toan xem xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định;

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

Chủ đầu tư;

- Cơ quan quản lý cấp ưên của chủ đầu tư;

Cư quan cấp vốn, cho vay, thanh toán;

Bộ Tài chính (đối với dự án nhóm A đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà
nước

Điều 18. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán độc lập

1  Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc
lập-

Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểmt
tóan dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc 
được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí 
thầm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán dưới đây:



Tổng mức đầu tư 
(Tỷ đồng) <5 10 50 100 500 1.000 > 10.000

Thẩm tra, phê duyệt 
(%) 0, 38 0,26 0,19 0, 15 0, 09 0, 06 0, 032

Kiểm toán ( %) 0, 64 0, 43 0,30 0, 23 0, 13 0, 0S6 0, 046

1.1. Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (ký hiệu ỉà K t t p d )  và 
định mức chi phí kiểm toán (ký hiệu là Kkt) dự án hoàn thành được xác định theo 
công thức tổng quát sau:

(Kb — Ka) X ( Gi — Gb)
Ki — Kb - ----------------------— --------------

Ga- Gb

Trong đó:

+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %);

+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %);

+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dướỉ (đơn vị tính: %);

+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng;

+ Ga: Tồng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng;

+ Gb: Tồng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.

1.2. Chi phí thẩm tra và Chi phí thuê kiểm toán của dự án được xác định 
theo công thức sau:

(a) Chi phí thẩm tra tối đa = Ki- TTPĐ % X Tổng mức đầu tư

(b) Chi phí kiểm toán tói đa = Ki-KT % X Tồng mức đầu tư + Thuế GTGT

(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối 
thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT.

1.3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục 
công trình hoặc gói thầu trong dự án được xác định như sau:

Dự toán của HMCT
Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả đự án X ------------------------------------------

Tổng mức đầu tư của đự án

L4. Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với 
tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra và định mức chi phí kiểm toán được 
tính bảng 70% định mức nêu trong Bảng trên.

1.5. Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định 
mức chi phí thẩm tra được tính bằng 50% định mức nêu trong Bảng trên.



1.6. Trường hợp dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự 
án có các tiểu dự án hoặc dự án thành phần quyết định đầu tư riêng thì chi phi 
thẩm tra và chi phí kiểm toán được tính như một dự án độc lập.

1.7 Đối vớt dự án, hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, định mức 
chi phi thâm tra và định mức chi phí kiểm toán được tính tối đa bằng 70% định 
mức nêu trong Bảng trên.

2 Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán:

2.1 - Khi thực hiện thầm tra, cơ quan chủ trì thẩm tra có văn bản đề nghị chủ 
đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng tỷ lệ quy định 
tạ i k h o ả n  1  Điều 18 trên đây. Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt 
quyết toán gồm:

Chi trả thù lao các thành viên trực tiếp thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán theo mức khoán hoặc theo thời gian do cơ quan thẩm tra quy định;

Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết 
toán dự án theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán (nếu 
có) theo mức khoán hoặc theo thời gian do cơ quan thẩm tra quy định;

Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, 
mua sắm máy tính hoặc trang bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán 
và các khoán chi khác.

2.2. Do điều kiện thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán phụ thuộc vào 
việc bố trí kế hoạch vốn bổ sung của các dự án, trường hợp chi phí thẩm tra. phê 
duyệt quyết toán chưa sử dụng hết trong năm thì được phép chuyển sang năm sau 
để thực hiện theo quy định.

3 Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán báo cáo quyết 
toán được tính vào chi phí khác trong giá trị quyết toán của dự án.

Điều 19. Thời hạn quyết toán

Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính từ ngày ký 
biên ban hàn giao đtra vào sử dụng; Thời gian kỉểm toán tính từ ngày nhận đủ hồ 
sơ kiểm toán theo quy định; Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày 
nhận đu hồ sơ quyết toán theo quy định tại Mục III, Phần II của Thông tư này. 
Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:

Dự án QTQG Nhóm A Nhóm B Nhóm c Dự án 
BCKTKTXD

Thời gian lập BCQT 12 tháng 12 tháng 9 tháng 6 tháng 3 tháng

Thời gian kiểm toán 10 tháng 8 tháng 6 tháng 4 tháng

Thời gian thẩm tra, phê 
duyệt quyết toán

10 tháng 7 tháng 5 tháng 4 tháng 3 tháng

HiK) r



Điều 20. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung và đảm bảo 
thời gian quy định của Thông tư này;

1.2. Trình duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán đúng quy định. Chịu trách nhiệm 
về tính chính xác đối với số liệu, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

1.3. Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành 
theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra (kiểm toán);

1.4. Sau 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn 
thành, chủ đầu tư phải hoàn thành việc giải quyết công nợ và làm thủ tục tất toán 
tài khoản đầu tư của dự án (công trình) tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư.

2. Trách nhiệm của các nhà thầu:

2.1. Thực hiện quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu 
tư theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán thuộc phạm vi trách nhiệm thực 
hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với 
các tài liệu có liên quan đã cung cấp cho chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án 
hoàn thành theo quy định;

2.2. Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp 
đồng đã ký kết. Hoàn trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư đã chi trả sai chế 
độ quy định.

3. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đàu tư:

3.1. Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho vay và thanh toán đối 
với dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; đồng thời có nhận xét, đánh giá, 
kiến nghị với cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án 
theo Mẫu số 08/QTDA kèm theo Thông tư này;

3-2. Đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ và 
tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán;

3.3. Thực hiện tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo 
quy định.

4. Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán:

4.1. đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự 
án hoàn thành phải chấp hành nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập, có quyền 
hạn, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định cùa pháp luật về kiểm toán;

4.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng và người sử dụng 
kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán đã thực hiện.

5. Trách nhiệm cùa cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán:
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5 1 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán 
dự an hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định;

5 2 Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong qua 
trình quyết toán dự án hoàn thành;

5.3 rổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, 
yêu cầu theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm 
tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp;

5.4. Hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành 
việc giải quyết công nợ và tất toán tài khoản của dự án sau khi phê duyệt quyết 
toán.

6 Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương:

6.1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi 
quản !> thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định;

6 2. Bố trí đủ vốn để thanh toán cho dự án đã phê duyệt quyết toán;

6 3. Đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành việc giải quyết 
còng nơ và tất toán tài khoản của dự án sau khi phê duyệt quyết toán;

6.4. Khi quyết định đầu tư hoặc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, không giao dự án 
đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo 
cáo quyết toán chậm hơn 6 tháng;

7  Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp:

7.1. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất 
quán lý nhà nước về quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn quyết toán dự án hoàn 
thành, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành 
trong cá nước;

7 .2. c ơ  quan tài chính các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết 
toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp 
phái hiện có sai sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, có quyền yêu 
cầu cấp phê duyệt quyết toán điều chỉnh lại cho đúng; đồng thời xử lý hoặc đề 
nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

8 Các tổ chức có chức năng của Nhà nước khi thực hiện công tác thanh tra. 
kiểm tra. kiểm toán đối với dự án hoàn thành phải căn cứ các quy định về thẩm tra 
quyết toán dự án hoàn thành tại Thông tư này và các văn bản pháp luật khác co 
liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán của mình.

Điều 21. Chế độ báo cáo, kiểm tra

1 Chế độ báo cáo:

1.1  Đối với dự án Trung ương quản lý:



1.1.1. Chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm 
vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ 
quan chủ trì thẩm tra quyết toán theo Mẫu số 12/QTDA kèm theo Thông tư này 
chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng
01 năm sau đối với báo cáo năm.

1.1.2. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán là cấp dưới của cấp Bộ, ngành 
báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý 
định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 11/QTDA kèm theo Thông tư này gửi cơ 
quan quản lý cấp Bộ, ngành chậm nhát vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 
tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

1.1.3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, các Tập đoàn, 
Tồng công ty nhà nước báo cáo tồng họp tình hình quyết toán dự án hoàn thành 
thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 11/QTDA kèm theo 
Thông tư này gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 
tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

1.2. Đối với dự án địa phương quản lý:

1.2.1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo tình hình quyết toán dự án 
hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp trên 
của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán theo Mẫu số 12/QTDA kèm 
theo Thông tư này chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu 
năm và ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm;

12 2 .  Phòng Tài chính Kế hoạch quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh báo 
cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định 
kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 11/QTDA kèm theo Thông tư này gửi Sở Tài 
chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 
tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm;

1.2.3. Sở Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành 
thuộc địa phương quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu số 11/QTDA kèm 
theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo 
cáo 6 tháng đầu nám và ngày 30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm;

1.3. Hàng năm, Bộ Tài chính tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn 
thành trong cả nước báo cáo Chính phủ theo Mẫu số 11/QTDA kèm theo Thông tư 
này.

2. Chế độ kiểm tra:

2.1. Cơ quan tài chính các cấp: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình 
thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản 
lý; kịp thời uốn nắn các sai sót, xử lý vi phạm và tuyên dương các đơn vị thực hiện 
tốt;
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2.2. Bộ Tài chính: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công
tác quyết toán dự án hoàn thành của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước; kịp
thời uốn nắn các sai sót, xử lý vi phạm  và tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt.

Điều 22. Xử lý vi phạm

1 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi thẩm tra quyết toán sai quy định lại 
Thông tư này gây lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước: xử lý theo quy định tại Điều 
29, Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phù quy định về bồi 
thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí.

2 Chủ đầu tư (ban quản lý dự án) có hành vi vi phạm chế độ quyết toán dự 
an hoàn thành: xử lý theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP 
ngày 27 02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
xây dựng: kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kình doanh vật liệu xây 
đựng: qưản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quàn lý phát triển nhà và công sở.

3         Nhà thầu có hành vi vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành: xử lý 
theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 cua 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh 
bất dộng sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình 
hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

4. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với hành vi quy định tại Khoản 1 trên 
đây theo quy định tại Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính 
phu quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chỉnh năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vo 
phạm hành chính năm 2008. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với các hành vo 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3 trên đây theo quy định tại Nghị định số 
23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh 
đo ạ n  vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển 
nhà va công sở.

Trường hợp vi phạm ở các khoản 1, 2, 3 trên đây vượt phạm vi xử lý vi 
phạm hành chính thì phải xử lý theo pháp luật hỉện hành.

Phần III - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011. thay thế 
Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn 
thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 
09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 
09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn 
vốn Nhà nước.
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Điều 24. Tổ chức thực hiện:

1. Các dự án triển khai trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định 
99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình, nếu trong hợp đồng xây dựng không ghi rõ hình thức giá hợp 
đồng để thực hiện thẩm tra chi phí đàu tư theo quy định tại tiết 1.3.2, điềm 1.3, 
khoản 1, Điều 16 của Thông tư này được áp dụng phương pháp thẩm tra chi phí 
đầu tư theo quy định tại tiết 2.1.3, điểm 2.1, khoản 2, mục VI, phần II của Thông 
tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự 
án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

2. Các dự án đang triển khai quyết toán dở đang được xử lý như sau:

Những tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình đã nộp hồ sơ quyết toán 
dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày có hiệu lực thi hành 
của Thông tư này, thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT- 
BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn 
Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một 
số điểm của Thông tu số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; những tiểu dự 
án, công trình, hạng mục công trình còn lại thực hiện thống nhất theo quy định tại 
Thông tư này.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng Thông tư này để lập báo cáo 
quyết toán và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án không thuộc 
đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư này,

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính để kịp thời xử l ý

Nơi nhận:
-  Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế TW Đàng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Tổng Công ty nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT.
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HƯỚNG DẲN LẬP BIỂU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Kèm theo Thông tư số 19 /20Ỉ1/TT- BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài 
chỉnh quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Mẫu số 01/QTDA:

I/ Nguồn vốn đầu tư: Phản ánh nguồn vốn đầu tư dự án (công trình, hạng 
mục công trình) theo từng nguồn vốn, cụ thể:

- Cột 1: Ghi tất cả các nguồn vốn đầu tư của dự án.

- Cột 2: Ghi theo số vốn đầu tư được duyệt trong Quyết định đầu tư dự án.

- Cột 3: Ghi theo số liệu được cơ quan kiểm soát thanh toán xác nhận ở Mẫu 
08/QTDA.

- Cột 4: bằng giá trị (cột 2) trừ số vốn đã thanh toán (cột 3).

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

- Cột 3: Ghi giá trị tương ứng trong quyết định phê duyệt dự toán hoặc 
quyết định điều chỉnh dự toán.

- Cột 4: Ghi chi phí đầu tư chủ đầu tư đề nghị quyết toán (trước khi kiểm
toán).

- Cột 5: Ghi giá trị Cột 4 - Cột 3.

III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Phản 
ánh toàn bộ những khoản đã chi phí nhưng do nguyên nhân khách quan đề nghị 
cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

- Cột 3: Phản ánh tổng giá trị của tài sản theo thực tế chi phí.

- Cột 4: Phản ánh tổng giá trị của tài sản theo giá quy đổi tính đến thời điểm 
bàn giao tài sản cho sản xuất, sử dụng (Trường hợp không phải quy đổi thì ghi 
bằng giá trị thực tế).

Mẫu số 02/QTDA:

Phản ánh các văn bản liên quan đến chủ trương thực hiện đầu tư, chi phí đầu 
tư chủ đầu tư đề nghị quyết toán. Cột 5: Ghi tổng giá trị được duyệt trong các vãn 
bản phê duyệt như: Tổng mức đầu tư, dự toán, tổng giá trị của gói thầu,...

Mẫu số 03/QTDA:

Phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm làm cơ sở quy đổi vốn 
đầu tư quyết toán công trình.

- Cột 3 ghi số liệu theo quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư qua các
năm.

HDQT-2011 20



Cột 4 ghi số liệu chủ đầu tư đã thanh toán.

Mẫu số 04/QTDA:

Phản ánh chi phí đầu tư đã thực hiện đề nghị quyết toán của từng công trình 
(hạng mục công trình) trong trường hợp dự án có từ hai công trình (hạng mạc công 
trình) trư lên.

- Từ Cột 4 đến Cột 9: Các chi phí liên quan trực tiếp cho công trình, hạng 
mục công trình nào thì đtra vào công trình, hạng mục công trình đó. Khoản chi phí 
chung cho toàn bộ dự án ghi thành mục riêng theo tổng số.

Mẫu số 05/QTDA:

Phản ánh toàn bộ tài sản hình thành qua đầu tư về số lượng, nguyên giá; chi 
tiết theo từng đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản.

Mẫu số 06/OTDA:

Phản ánh toàn bộ tài sản lưu động bàn giao cho sản xuất sử dụng khi công 
trinh (hạng mục công trình hoàn thành) về số lượng, đơn giá theo chi phí thực tế. 
Neu tại Mục IV, Mẫu số 01/QTDA ghi tổng tài sản lưu động bằng không thì 
không phải lập Mẫu này.

Mẫu số 07/OTDA:

Phản ánh giá trị thực hiện, tình hình thanh toán và công nợ của dự án; chi 
tiết theo từng cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện dự án tính từ khi thực hiện hợp 
đồng đến thời điểm khoá sổ lập báo cáo quyết toán.

Mẫu số 08/OTDA:

Lập riêng từng bảng đối chiếu xác nhận cho từng nguồn vốn đầu tư, cho 
từng cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư của dự án.

Mẫu số 09/OTDA:

Mẫu này áp dụng cho các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và 
chi phi chuẩn bị đàu tư bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; ghi 
tương tự như Mẫu số 01/QTDA nêu trên

Mẫu số 10/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Điều 2- Kết quả đầu tư:

1 - Nguồn vốn đầu tư:

Cột 2: Ghi theo giá trị được phê duyệt quyết toán tại quyết định này;

Cột 3 : Ghi theo kết quả thẩm tra nguồn vốn đầu tư.

Cột 4: Ghi sổ vốn sẽ bố trí để thanh toán theo giá trị quyết toán đã duyệt, số 
liệu bảng số liệu cột 2 trừ cột 3.

2- Chi phí đầu tư:
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- Cột 2: Ghi giá trị tương ứng trong quyết định phê duyệt dự toán hoặc quyết 
định phê duyệt điều chỉnh dự toán.

- Cột 3: Ghi giá trị được duyệt quyết toán.

4 - Phản ánh giá trị tài sản hình thành qua đầu tư theo giá trị được phê duyệt; 
có bản chi tiết giá trị tài sản theo công trình do chủ đầu tư quản lý sử dụng hoặc 
giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng kèm theo.

Điều 3 - Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1- Trách nhiệm của chủ đầu tư: Nêu trách nhiệm của chủ đầu tư được phép 
tất toán nguồn và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư 
được phê duyệt.

2- Trách nhiệm các đơn vị tiếp nhận tài sản: Nêu rõ tên từng cơ quan đơn vị 
được tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghi táng vốn và tài sản theo giá trị được 
duyệt theo giá quy đổi tính đến ngày được tiếp nhận bàn giao.

3- Trách nhiệm các đơn vị liên quan: Nêu rõ từng đơn vị có liên quan.

Mẫu số 11/OTDA:

Dành cho cơ quan thẩm tra quyết toán tổng hợp tình hình quyết toán dự án 
hoàn thành trong phạm vi quản lý (không tính theo hạng mục hoặc công trình 
thuộc dự án).

- Mục B của các Điểm 1, 2, 3 chỉ ghi tổng số dự án nhóm A, B, c  theo các 
đơn vị trực thuộc, không ghi danh mục dự án.

- Mốc thời gian để đtra vào báo cáo tính đến ngày 30/6 đối với báo cáo 6 
tháng và tính đến ngày 31/12 đối với báo cáo cả năm.

- Mốc thời gian để tính chậm phê duyệt quyết toán là ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại 
Điều 19 của Thông tư này đến ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng hoặc đến ngày 
31/12 đối với báo cáo cả năm.

- Mốc thời gian để tính chậm chậm nộp quyết toán là ngày bàn giao đtra vào 
sử dụng cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 19 
của Thông tư này đến ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng hoặc đến ngày 31/12 đối 
với báo cáo cả năm (trường hợp phải kiểm toán báo cáo quyết toán thì cộng thêm 
thời gian thực hiện kiểm toán).

Mẫu số 12/OTDA:

- Dành cho chủ đầu tư báo cáo chi tiết theo danh mục dự án (không tính theo 
hạng mục hoặc công trình thuộc dự án).

- Mốc thời gian để đtra vào báo cáo và để tính thời gian chậm muộn như 
hướng dẫn tại Mẫu số 11/QTDA.
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Mẫu số : 01/QTĐA

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:
Tên công trình, hạng mục công trình:
Chủ đầu tư :
Cấp quyết định đầu tư:
Địa điểm xây dựng:
Quy mô công trình: Được duyệt:......  Thực hiện......
Tổng mức đầu tư được duyệt:.....................
Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:.....  Thực hiện.......

I/ Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị tính: đồng

Tên nguồn vốn
Theo Quyết 
định đầu tư

Thực hiện
Đã thanh toán Chênh lệch

1 2 3 4
Tổng cộng

- Vốn NSNN
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
- Vốn ĐTPT của đơn vị

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng

STT Nội dung chi phí
Dự toán 

được duyệt Đề nghị 
quyết toán

Tăng, giảm 
so với dự 

toán

1 2 3 4 5
Tổng số

1 Đền bù, GPMB, TĐC
2 Xây dựng
3 Thiết bị
4 Quản lý dự án
5 Tư vấn
6 Chi khác
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III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

IV/ Giá trị tà i sản hỉnh thành qua đầu tư:

STT  Nhóm
Giá trị tài sản (đồng)

Thực tế Quy đổi

! 2 3 4

Tổng số

T à i sản cố định

2 Tài sản lưu động

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán
_1. Tình hình thưc hiện dự án:

Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:
Quy mô. kết cấu công trinh, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư. hình 

thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.
Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2.  Nhân xét, đánh giá quá trình thưc hiên dư án:
Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng cùa Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.
3- Kiến nghị:

............, ngày... tháng... năm.

Người lập biểu Kế toán trường Chủ đầu tư
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký , ghi rõ họ tên) (Ký , đóng  dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

STT Tên vãn bản
Ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 
hành

Cơ quan ban 
hành

Tổng giá trị 
được duyệt 

(nếu có)
Ghi chú

1 2 3 4 5 6

ngày..'tháng... năm....

Người lập biểu Chủ đầu  tư
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu. ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 03/QTDA 
TÌNH HÌNH THỰ C HIỆN V ỐN Đ Ầ U TƯ  

QUA CÁC NĂM
__________________________________________ ___________________________  Đơn vị: Đồng

STT Năm Kế hoạch Vốn đầu tư thực 
hiên

Vốn đầu tư quy 
đổi

1 2 3 4 5

.........., ngày... tháng... năm....
Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu  tư

(Ký , ghì rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số: 04/QTDA 
C H I P H Í  Đ Ầ U  T Ư  Đ Ề N G H Ị Q U Y Ế T T O Á N  

T H E O  C Ô N G  T R ÌN H , H Ạ N G  M Ụ C  H O À N  T H À N H
_______________________________ Đơn vị: đồng _

Tên công trình 
ị  (hạng mục công trình)

Dự toán 
được 
duyệt

—  1 ....  ...............
Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tổng số

Gôm

GPMB Xây
dựng

Thiết
bị

Quản 
lý dự 

án
Tư vấn Khác 

9 ~1

i

2 3 4 5 6 7 8
Tổng số

- Công trình (HMCT) 
! Công trình (HMCT)

, ngày... thảng... năm...

Người lập biểu Kế toán trưởng  Chủ đầu tư
(ký, ghi rõ họ tên) {Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, dóng dấu, ghi rõ ho lén )

Mẫu số: 05/QTĐA
T À I SẢ N  C Ố  Đ ỊN H  M Ớ I T Ă N G
___________________ _____  Đơn vị .đồng

Ị

■ s r |
T

Tên và ký 
hiệu tài sản

Đơn
vị

tính

số
lượng

Giá 
đơn vị

Tổng
nguyên

giá

Ngày 
đtra 

TSCĐ 
vào sử

Nguồn
vốn đầu 

tư

I
Đơn vị 

tiếp nhận Ị 
sử dụng Ị

! ~ ri

dụng I

3 4 5 6 7 8 9

\

1

T ổng số
Ị

1
I

....

Người lập biểu
' Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toản trư ở ng
(Ký, ghi rõ họ tên)

ngày... tháng,., năm 

Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ ho tên



I

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO
________________________________________________ ____________________ Đơn vị: đồng

Mẫu số: 06/QTDA

STT Danh mục Đơn vị 
tính

Số
lượng

Giá đơn
vị

Giá trị Đơn vị tiếp 
nhận sử dụng

I 2 3 4 5 6 7

Tổng số

................ , ngày... tháng... năm ....
Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư
(Ký, ghi rỗ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

M ẫu số: 07/QTDA
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA D Ự ÁN

(T ính  đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán ) 
__________________ _____________________________________ _________________________________________ Đơn vị; đồng

s

T
Tên cá nhân, 
đơn vi thực

Nội dung 
công việc, 
hợp đồng 
thực hiện

Giả trị 
được A-B 
chấp nhận 
thanh toán

Đã thanh 
toán, tạm

Công nợ đến ngày 
khóa sổ lập báo cáo 

quyết toán Ghi
T hiện ứng

Phải trả Phải thu
chú

1 2 3 4 5 6 7

1
2
3

Tổng số

Ngày... tháng... năm .... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký. đóng dấu, ghi rõ  họ tên)
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BẢNG ĐỐI CHIẾU
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 

Nguồn vốn:........................................
- Tên dự án:.
- Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:
I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Mẫu số 08/QTDA

TT Chỉ tiêu
Số liệu của 
chủ đầu tư

Số liệu của 
cơ quan 

thanh toán

Chênh
lệch Ghi chú

1

ỉ 2 3 4 5 6
] Lũy kế số vốn đã cấp, cho vay, 

thanh toán từ khởi công
Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, 
thanh toán hàng năm.
Năm ...

Năm .....

Năm ...

II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:
1 -Nhận xét:
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây đựng.
- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.
2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

thực hiện dự án:
3- Kiến nghị: về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán 

thuộc phạm vi quản lý.

Ngày ... tháng . . .  năm....
Chủ đầu tư

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
*ký, ghi  rõ họ tên) (Ký, đóng dấu,ghi rõ  họ tên)

N gày ... thán g . . .  năm ...
Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

Trưởng phòng Thủ trưởng đơn vị
Ký, ghì rõ  họ tên) (Ký, đóng dấu, ghì rõ họ tên )
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Mẫu số: 09/QTDA 
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

C ủa Dự á n : ............................................
(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I .  Văn bản pháp  lý____________________ __________ __________

SỐ
TT

Tên văn bản
Ký kiệu văn 

bản; ngày ban 
hành

Tên cơ quan 
duyệt

Tổng giá trị 
phê duyệt 
(nếu có)

1 2 3 4 5
- Chủ trương lập quy hoạch hoặc 
chuẩn bị đầu tư dự án
'Vãn bản phê duyệt đề cương (đối 
với dự án quy hoạch)
- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

- Quyết định phê duyệt quy hoạch 
(đối với dự án quy hoạch)
- Quyết định huỷ bỏ dự án

II- Thực hiên đầu tư •  »

1. Nguồn vốn đầu tư:
_________________________________________________ Đơn vị: đồng
Nguồn vốn đầu tư Được duyệt Thực hiện Ghi chú

1 2 3 4
T ổ n g  s ố
- Vốn NSNN
- Vốn khác

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng

Nội dung chi phí
Dự toán được 

duyệt
Chi phí đầu tư đề nghị 

quyết toán
Tăng (+) 

Giảm (-)

1 2 3 4

T ổng  số

3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn 
vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):
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III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán :
1 -Tình hình thực hiện:

Thuận lợ i . khó khăn
Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giả quá trình thực hiện dự án:
C hấp  hành  trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước 
C ông  tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư 

3“ Kiến nghị:
Kiến nghị về việc giải quyết các vưởng mắc, tồn tại của dự án

Ngày... tháng... năm....

Người lập biểu
( ký, ghi rõ họ tên )

Kế toán trưởng
(Ký, ghì rõ họ tên)



I

Cơ quan phê duyệt CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:................  Đọc lâp- Tư do- Hanh phúc

ngày.... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH C Ủ A .....
v ề  việc phẽ duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Căn cứ :....................
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên dự án:
- Tên công trình, hạng mục công trình:
- Chủ đầu tư
- Địa điểm xây dựng:
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư :

Mẫu số: 10/QTDA

Đơn vị: đồng

Nguồn Được duyệt
Thực hiện

Đã thanh toán Còn được 
thanh toán

1 2 3 4

Tổng số
- V ốn ngân sách nhà nước
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
- Vốn ĐTPT của đơn vị

2. Chi phí đầu tư
đơn vị: đồng

Nội dung Dư toán Giá trị quyết toán
1 2 3

Tổng số
l .  Đền  bù, GPMB, TĐC
2. Xây dựng
3. Thiết bị
4. Quản lý dự án
5. Tư vấn
6. Chi phí khác
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3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào gỉá trị tài sản:
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng
Nội dung Thuộc chủ đầu tư quản lý

1
Giao đơn vị khác quản lý Ị

Giá trị thực tế Giá trị quy 
đổi

Giá trị 
thưc tế

Ị
Giá trị quy ! 

đổi !

1 2 3 4 5 ỉ

Tổng số
i1

Tài sản cố định
Tài  sản lưu động

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1 T rách nhiệm của chủ đầu tư:

Nguồn Số tiền Ghi chú

1 2 3
Tổng số

Vốn ngân sách nhà nước 
Vốn TD ĐTPT của Nhà nước 
Vốn TD Nhà nước bảo lãnh 
Vốn DTPT của đơn vị

Tổng nợ phải thu: 
Tổng nợ phái trả:
Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số:....kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản cố định Tài sản lưu động

1 2 3

3 Trách nhiệm của các đơn v ị , cơ quan có liên quan :
4 Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)
Điều 4: Thực hiện

Nơi nhận: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



I

Đơn vị tổng hợp báo cáo: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: Đôc lâp - Tư do - Hanh phức

BÁO CÁO TỎNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt  quyết  toán trong kỳ báo cáo:

Mẫu số 11/QTDA

Đ ơ n v ị:  T r iệ u  đ ồ n g

STT Loại dự án
Số dự án Tổng mức 

đầu tư Giá trị đề nghị 
quyết toán

Giá trị quyết 
toán được 

duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5 6 7
A Tổng cộng

Nhổm A
Nhóm B
Nhóm c

B Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới
1 ...

Nhóm A
Nhóm B
Nhóm c

2 —
Nhóm A
Nhóm B

----------
Nhóm c

2/ Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

Chậm từ 7 đến 24 tháng Chậm trên 24 tháng

STT Loại dự án Số dự 
án

Tổng 
mức đầu 

tư

Tổng đề 
nghị 
quyết 
toán

Số dự 
án

Tổng 
mức đầu 

tư

Tổng để 
nghị 
quyết 
toán

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Tổng cộng

Nhóm A
Nhóm B
Nhóm c

B Chi tiết theo các đơn vị cấp lưới
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r-1

Nhóm A 

Nhóm B 

Nhóm c

Nhóm A 

ị Nhóm B 

Nhóm c

1 * -  -

1i

•l ủ s:. .. . . -- :-- -

Chậm từ 7 đến 24 tháng Chậm trên 24 tháng
ỉ

STT Loại dự án
Ị Số dự 

án

Tổng 
mức đầu 

tư

Tổng 
vốn đã 
thanh 
toán

số dự
án

Tổng 
mức đầu 

tư

m  ẴTông 
vốn đã 
thanh 
toán

Ghi chí

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9

A Tổng cộng
Nhóm A

Nhóm B
Nhóm c

B ( hi tiết theo các đơn vị cap dưới
! L.

'Nhóm A 

Nhóm B 

Nhóm c

Nhóm A 

Nhóm B 

Nhóm c

4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Người lập biểu
K ý ,  g h i  r õ  h ọ  t ê n

Ngày,., tháng... năm. 
Thủ trưởng đơn vị

(Ký. đóng dấu, ghi rõ họ tên)



I

Mẫu số 12/QTDA
Chủ đầu tư: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: Độc lập - Tự do - Hanh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt  quyết  toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Số dự 

án
Tổng mức 

đầu tư Giá trị đề nghị 
quyết toán

Giá trị quyết 
toán được 

duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5 6 7
Tổng cộng

I Nhóm A
1
2

II Nhóm B
1
2

III Nhóm c
1
2

l ì  Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

STT Danh mục dự án Số dự 
án

Ngày 
tháng năm 
bàn giao

Ngày 
tháng 

năm nộp 
hồ sơ QT

Số tháng 
chậm so 
với quy 

định

Tổng 
mức 

đầu tư

Giá trị 
đề nghị 
quyết 
toán

Nguyên
nhân
chậm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tông cộng

I Nhóm A
I
2

II Nhóm B
1
2
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IN h ó m  C  

1
-  I

r

3/ Dự án hoàn ỉhành chậm  n ộp  báo cáo quyết toán trên 6 tháng:
I

ri Danh mục dự án Số dự 
án

Ngày tháng 
năm bàn 
giao đưa 

vào sử dụng

Số tháng 
chậm so 
với quy 

định

Tổng mức 
đầu tư

Vốn đầu 
tư đã 

thanh toán

Nguyên
nhân

1 ; 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng

1 Nhóm A
] '

I

II Ị'Nhóm B
ì Ị

■ «  ị 
" 1 . . . .

1

UI ị Nhóm C

Ị 1
1  1

 ̂ i1

4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Ngày... tháng... năm...

Người lập biểu
K ý , g h i  rõ  h ọ  tê n

Thủ trưởng  đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


