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THÔNG TƯ
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt 

động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự 
án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương 

thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng 
Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán gía trị công trình dự án thực hiện 

theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng
- Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ 
về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 
(BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng 
Xây dựng - Chuyển giao (BT); Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ- 
CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đong BOT, BTO, BT;

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;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quá trình thực 
hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quá trình thực 
hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT bao gồm:

1. Việc quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động 
của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án BOT, 
BTO, BT được quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 
của Chính phủ;

2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của các hợp đồng dự án thực hiện 
theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT (sau đây gọi tắt là Hợp đồng dự 
án);



3. Điều kiện và phương thức thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án
BT

4. Quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng 
BOT BTO, BT.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp 
đồng dự án, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến việc 
thực hiện dự án theo các quy định của nhà nước có liên quan và quy định tại 
thông tư này

Chương II
QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHI PHÍ CHUẨN BỊ DỰ ÁN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

Điều 3. Nguồn kinh phí cho hoạt động của Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền:

1. Nguồn ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch chi thường xuyên 
hàng năm của các Bộ, ngành,Ủ y ban nhân dân cấp tỉnh cho hoạt động quản lý 
nhà nước của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai các dự án BOT, 
BTC), BT.

2. Nguồn ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát 
triển hàng năm của các Bộ, ngành, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh cho phần chi phí 
liên quan đến việc chuẩn bị, thực hiện dự án gồm: lập, thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi hoặc Đề xuất dự án, chuẩn bị Dự án khác, lập hồ sơ mời 
thầu và tô chức đấu thầu đối với các dự án có tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà 
dầu tư, giám định chất lượng công trình, kiểm tra, giám sát hiện trường và chi 
khác.

3.. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập bộ phận chuyên trách 
hoặc chỉ định cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
cua mình theo quy định tại Hợp đồng dự án; đồng thời chịu trách nhiệm bố trí 
nguồn kinh phí đế bộ phận chuyên trách hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 4. Nội dung chi, thu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nội dung chi, thu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình 
quản lý thực hiện các dự án đâu tư BOT, BTO, BT và để thực hiện các nghĩa
vụ khác gồm

1. Những nội dung chi phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước:
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a) Chi lập và công bố Danh mục Dự án.
b) Chi mua vật tư văn phòng.
c) Chi thông tin liên lạc.
d) Chi hội nghị, hội thảo, đàm phán.
đ) Chi hoạt động cho nhóm công tác liên ngành và chi phí thuê, mướn 

lao động, chuyên gia trong trường hợp cần thiết.
e) Chi khác.

2. Nội dung chi chuẩn bị dự án, quản lý thực hiện dự án:

a) Chi thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án hoặc Đề xuất 
dự án (nếu có) kể cả chi phí liên quan đến chuẩn bị Dự án khác; và hồ sơ mời 
thầu lựa chọn Nhà đầu tư.

b) Chi cho công tác tổ chức đẩu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Trường hợp 
có nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu thì chi phí cho công tác này được thực 
hiện từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu theo quy định của nhà nước.

c) Chi giám định chất lượng công trình đột xuất và trước khi bàn giao 
theo quy định của hợp đồng.

d) Chi cho công tác kiểm tra, giám sát hiện trường.
đ) Chi khác.

3. Nội dung thu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

a) Thu từ chi phí chuẩn bị dự án do Nhà đầu tư được lựa chọn thanh toán 
(nếu có).

b) Thu từ bán hồ sơ mời thầu.
c) Thu khác (nếu có).

Điều 5. Lập, phê duyệt và giao dự toán cho các hoạt động của Cơ 
quan nhà nước có thâm quyền:

1. Căn cứ lập dự toán:

a) Danh mục dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đề xuất dự 
án ngoài danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào danh 
mục thực hiện.

b) Kế hoạch triển khai các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Các chính sách, chê độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định.

2. Nguyên tắc lập dự toán:

a) Những nội dung chi đã được quy định trong chi đầu tư xây dựng gồm 
chi lập, thâm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc Đề xuất dự án (nếu 
có), chi chuẩn bị Dự án khác, chi lập hồ sơ mời thầu, chi giám định chất lượng
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công trinh: việc lập dự toán thực hiện theo quy định của nhà nước trong việc 
lập dự toán chi đầu tư xây dựng.

h) Những nội dung chi phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cơ quan 
nha nước có thâm quyền thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên về hoạt động của 
các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định của Nhà nước về việc lập dự 
toan chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

3. Lập và chấp hành dự toán:

a) Hàng năm, căn cứ vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo 
quy định cua Luật Ngân sách nhà nước, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập 
dự toán chi để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông 
tu này, tông hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị 
minh theo từng loại nguồn vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Việc phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm của Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng 
nguồn vốn.

c) Giao dự toán ngân sách: Sau khi dự toán ngân sách năm được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, thủ trưởng cơ quan đơn vị có trách nhiệm phân bổ và 
giao dự toán nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo nguyên tắc đảm bảo cho bộ phận chuyên trách hoặc cơ quan chuyên môn 
sử dụng đúng chính sách, chế độ nguồn kinh phí để thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ được giao. Dự toán chi sau khi được phê duyệt, được gửi một bản cho 
Kho bạc nhà nước nơi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tài khoản giao 
địch đẻ kiêm soát, thanh toán.

d) Trong quá trình thực hiện dự toán đã được duyệt, nếu có phát sinh do 
bổ sung thêm các dự án ngoài danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
thì Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành trình phê duyệt điều chỉnh bô 
sung dự toán theo quy định để thực hiện các công việc phát sinh.

Điều 6. Quản lý, thanh toán

Việc quản lý, thanh toán các chi phí phục vụ các hoạt động của Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 
nước về quan lý, thanh toán vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước và 
quản lý. thanh toán chi thường xuyên vê chi hoạt động của các cơ quan nhà 
nước.

Điều 7. Xử lý khoản thu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Toàn bộ các khoản thu phát sinh trong năm của Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền gồm khoản thu từ chi phí chuẩn bị dự án do Nhà đàu tư được lựa 
chọn thanh toán (nếu có), khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu còn dư (sau khi đã 
chi cho công tác tổ chức đấu thầu theo quy định) được nộp vào ngân sách nhà
nước

4



Điều 8. Quyết toán

1. Kết thúc năm kế hoạch, Bộ, ngành, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện quyết toán việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho công tác quản lý quá 
trình thực hiện các dự án BOT, BTO, BT theo quy định của Nhà nước; đồng 
thời quyết toán các khoản chi đâu tư do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực 
hiện.

2. Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BTO, BT, khi dự án 
hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổng 
hợp những khoản chi đầu tư do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đã 
được quyết toán hàng năm vào quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của 
Bộ Tài chính.

Điều 9. Kiểm tra viêc quản lý, sử dụng kinh phí

Hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất, các Bộ, ngành, ủ y ban nhân dân tỉnh, 
cơ quan tài chính các cấp tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng chi phí cho các 
hoạt động thuộc trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá 
trình quản lý thực hiện các dự án BOT, BTO, BT thuộc phạm vi quản lý của 
mình để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong quá trình quản lý của 
các cơ quan liên quan.

Chương III
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Điều 10. Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp dự 
án trên tổng vốn đầu tư dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 
108/2009/NĐ-CP của Chính phủ để tham gia thực hiện dự án.

2. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án là vốn chủ sở hữu của Nhà 
đâu tư cam kết góp vốn theo điều lệ của Doanh nghiệp dự án. vốn chủ sở hữu 
của Nhà đâu tư được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính năm gần nhất của 
Nhà đâu tư đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Trường hợp tại cùng một thời điểm mà Nhà đầu tư đồng thời thực 
hiện nhiều Dự án khác nhau thì phải đảm bảo tổng vốn chủ sở hữu phải đáp 
ứng đủ cho tất cả các dự án theo tỷ lệ quy định.

4. Nhà đầu tư phải cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu liên quan đến vốn chủ sở hữu, 
danh mục các dự án đang thực hiện, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án 
đang thực hiện đến thời điểm đàm phán Hợp đồng dự án.

5



Điều 11. Vốn huy động của Nhà đầu tư

1. Để thực hiện dự án, ngoài nguồn von chủ sở hữu theo quy định tại 
Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự 
an được huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hợp đồng. Đây là 
các nguồn vốn huy động của Nhà đầu tư để thực hiện dự án tính đến thời điểm 
đàm phán hợp đồng đã được Nhà đầu tư và các nhà cung cấp vốn cam kết hoặc 
thoa thuận bằng văn bản.

2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án phải huy động vốn phù hợp với tiến 
độ đầu tư ghi trong Hợp đồng dự án và báo cáo việc huy động vốn với Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ký Hợp đồng dự án theo quy định.

Các chỉ tiêu về nguồn vốn huy động của Nhà đầu tư:

a) Các nguồn vốn huy động (vốn tín dụng thông thường, vốn tín dụng ưu 
đai. vốn vay ngoài nước, các nguồn vốn huy động khác).

b) Tổng mức vốn huy động, mức huy động của từng nguồn vốn.
c) Thời gian vay, trả, trong đó: thời gian ân hạn.
d) Mức lãi vay, mức lãi vay bình quân trong trường hợp vay nhiều 

nguồn vốn.
đ) Đồng tiền vay và tỉ giá thanh toán.
e )  Các điều kiện để đảm bảo nguồn vốn huy động.
f) Các phi phí cần thiết khác liên quan đến nguồn vốn huy động: chi phi 

bao lãnh, phí cam kết, bảo hiểm tín dụng, môi giới (nếu có).

Điều 12. Lãi vay huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư

1. Lãi vay huy động vốn đầu tư của Nhà đau tư trong thời gian xây dựng 
công trình được tính trong tổng mức đầu tư dự án. Thời gian tính lãi vay tối đa 
không vượt quá thời gian xây dựng công trình theo hợp đồng, được tính theo 
mức cam kết và tiến độ huy động các nguồn vốn vay theo hợp đồng, song mức 
vay tối đa của Nhà đầu tư được xác định băng tỷ lệ vốn phải huy động ngoài 
phần vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP 
cua Chính phủ.

2. Lãi vay huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư chỉ được áp dụng đối với 
phân vốn Nhà đầu tư phải đi vay để đầu tư dự án BOT, BTO, BT; không tính 
lãi vay đối với phần vốn chủ sở hữu Nhà đầu tư phải đảm nhận theo quy định.

3. Mức lãi vay huy động vốn đầu tư xác định trong các trường hợp:

a) Trường hợp có đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Mức lãi vay đối với 
phần vốn huy động của Nhà đầu tư được xác định trên cơ sở kết quả trúng thầu 
của hồ sơ dự thầu đối với Nhà đầu tư trúng thầu.
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b) Trường hợp chỉ định Nhà đầu tư đàm phán hợp đồng: Mức lãi vay 
hợp lý được xác định thông qua đàm phán thống nhất giữa Cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền và Nhà đâu tư. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách 
nhiệm về mức lãi vay này.

c) Để xác định mức lãi vay hợp lý áp dụng cho dự án, Cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền có trách nhiệm tham khảo các căn cứ sau:

- Mức lãi suất cho vay trung hạn cùng kỳ hạn bình quân của ít nhất 3 tổ 
chức tín dụng độc lập không liên quan đến Nhà đầu tư trên địa bàn.

- Mức lãi vay hợp lý được xác định tối đa không quá 1,3 lần mức lãi suất 
trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài nhất tại thời điểm gần nhất với thời điểm 
đàm phán hợp đồng.

Điều 13. Lơi nhuận của Nhà đầu tư • *

1. Trường hợp đấu thầu lựa chọn Nhà đàu tư, lợi nhuận của Nhà đầu tư 
được xác định thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Nhà đầu tư trúng 
thầu.

2. Trường hợp chỉ định thầu: Lợi nhuận của Nhà đầu tư được dự tính 
trên cơ sở Báo cảo nghiên cứu khả thi của dự án được xác định theo nguyên tắc 
đảm bảo các chỉ tiêu hiệu quả của dự án và kết quả đàm phán giữa Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có 
trách nhiệm tham khảo mức lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực tương ứng, lợi nhuận cùa các Dự án tương tự 
so với mặt bằng thị trường khu vực Dự án và lợi nhuận của các ngành, lĩnh vực 
khác để xem xét tính toán mức lợi nhuận hợp lý đề xuất trong Báo cáo nghiên 
cứu khả thi.

3. Riêng trường hợp chỉ định thầu dự án thực hiện theo hình thức hợp 
đồng BT được Nhà nước tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện dự án khác để 
thu hồi vốn và lợi nhuận thì lợi nhuận của Nhà đầu tư được xác định trong kết 
quả thực hiện dự án khác. Việc lập, triển khai thực hiện Dự án khác tuân theo 
quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng hiện hành.

Điều 14. Các chỉ tiêu tài chính khác

Ngoài các chỉ tiêu tài chính nêu trên, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền có thể quy định thêm các chỉ tiêu tài chính cản thiết khác nhưng phải 
đảm bảo được hoạt động đâu tư có hiệu quả nhất. Các chỉ tiêu tài chính khác 
như: Hệ số nợ phải trả trên vốn Điều lệ, nợ phải thu, nợ phải trả, các biện pháp 
bảo toàn vôn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành*
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Chương IV 
ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BT

Điều 15. Điều kiện thanh toán dự án thực hiện theo hình thức Hợp 
đồng BT

1. Các dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT phải được đầu tư 
xay dựng, hoàn thành, bàn giao theo đúng cam kết ghi trong Hợp đồng dự án.

2 Điều kiện thanh toán được quy định trong Hợp đồng dự án. Cơ quan 
nha nước có thẩm quyền có thể thanh toán cho Nhà đầu tư một lần hoặc nhiều 
lần giá trị Hợp đồng dự án nhưng thời điểm thanh toán lần đầu được thực hiện 
sau khi công trình BT hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao; giá trị lần thanh 
toán cuối cùng tối thiểu bằng 15% giá trị Hợp đồng dự án.

V Trường hợp Hợp đồng BT thanh toán nhiều lần, Báo cáo quyết toán 
Hợp  đồng, dự án phải được phê duyệt trước lần thanh toán cuối cùng.

4. Kế hoạch về nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho dự án thực hiện theo 
hình thức Hợp đồng BT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định được 
bố  t r í  vào kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đẻ thanh toán đối với trường hợp thanh toán bằng tiền.

Điều 16. Thanh toán Hợp đồng BT

1. Hồ sơ thanh toán

Doanh nghiệp dự án phải gửi đến cơ quan kiểm soát thanh toán các tài 
liệu cơ sơ cua dự án (là các bản gốc hoặc sao y bản chính và chỉ gửi 01 lân cho 
đến khi kết thúc trừ trường hợp có bổ sung, điều chỉnh) bao gồm:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện dự án theo Hợp 
đồng BT vê việc lựa chọn Nhà đâu tư theo hình thức đấu thầu, chỉ định thâu; 
quyết định hình thức thanh toán bằng tiền hoặc bằng Dự án khác.

b) Quyết định của cấp có thảm quyền về việc giao Dự án khác, quyết 
định phê duyệt giá trị Dự án khác đối với trường hợp thanh toán bằng Dự án 
khác

c) Hợp đồng dự án giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu
tư.

d) Biên bản nghiệm thu công trình BT hoàn thành, bàn giao.

2 Thanh toán Hợp đồng dự án bằng tiền

a) Hồ sơ đề nghị thanh toán một làn bằng tiền sau khi dự án BT hoàn
thành,  b àn giao:
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- Biên bản nghiệm thu công trình BT hoàn thành, bàn giao theo tiến độ 
cam kết tại Hợp đồng dự án.

- Biên bản xác định giá trị khôi lượng phát sinh ngoài hợp đồng được Cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có).

- Đê nghị thanh toán của Cơ quan nhà nước có thâm quyền: Giá trị hợp 
đồng đề nghị thanh toán; giá trị công việc phát sinh (nếu có); giá trị đề nghị 
thanh toán.

- Báo cáo quyết toán Hợp đồng dự án hoàn thành.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán hợp đồng dự án hoàn thành.
- Phê duyệt quyết toán Hợp đồng dự án hoàn thành được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.

b) Trường hợp thanh toán nhiều lần:

- Biên bản nghiệm thu công trình BT hoàn thành, bàn giao theo tiến độ 
cam kết tại Hợp đồng dự án.

- Biên bản xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng được Cơ 
quan nhà nước có thâm quyền chấp thuận (nêu có).

- Đe nghị thanh toán của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trường hợp thanh toán lần cuối, hồ sơ thanh toán bổ sung thêm Báo 

cáo quyết toán công trình BT hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
Báo cáo quyết toán Hợp đồng dự án hoàn thành.

c) Phương thức thanh toán:

- Sau khi hoàn thành Hợp đồng dự án BT, Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thanh toán cho Nhà đàu tư, Doanh nghiệp dự án toàn bộ giá trị hợp đồng 
đã được ký kết và các khoản phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có). Trường hợp 
thanh toán làm nhiều lần, tiến độ thanh toán thực hiện theo cam kết trong Hợp 
đồng dự án. Lần thanh toán cuối cùng tối thiểu bằng 15% giá trị Hợp đồng 
được thanh toán sau khi quyết toán hợp đồng được phê duyệt.

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
Cơ quan nhà nước có tham quyền, Kho bạc Nhà nước căn cứ vào các điều 
khoản thanh toán trong hợp đồng, kiểm tra và thực hiện thanh toán một lần 
hoặc thanh toán nhiều lần theo các điều kiện thanh toán, giá trị thanh toán được 
đê nghị. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhỉệm về tính chính xác, 
hợp pháp của giá trị thanh toán Hợp đồng dự án, chất lượng của dự án bàn 
giao. Kho bạc Nhà nước không chịu trách nhiệm về nội dung này.

3. Thanh toán Hợp đồng BT bằng giao Dự án khác:

a) Nguyên tắc thanh toán:

- về nguyên tắc: Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 
108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ, sau khi xây dựng dự án BT,
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Nhà đầu tư chuyến giao công trình đó cho Nhà nước, Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thanh toán cho Nhà đầu tư bằng Dự án khác. Việc thanh toán được 
í hực hiện theo các quy định sau:

4 Thanh toán được thực hiện thông qua nguyên tắc bù trừ giữa giá trị dự 
án Bí và giá trị Dự án khác được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho
Nhà đ ầu tư.

+ Giá trị Dự án khác được cấp có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo 
quy định cua pháp luật liên quan.

+ Thời đi em thanh toán là thời điểm sau khí Hợp đồng dự án BT hoàn 
thành, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định chính thức giao Dự án 
khác cho Nhà đầu tư.

Trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giao Dự 
an khác cho Nhà đâu tư trước khi dự án BT hoàn thành, bàn giao để thực hiện 
công tác lập quy hoạch, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xác 
định giá trị Dự án khác thì phải được Bộ trưởng; thủ trưởng các cơ quan ngang 
Bộ, co quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, Cơ quan nhà 
nước có thấm quyền và Nhà đầu tư phải tính toán các điều kiện thanh toán đê 
đản bao lợi ích của Nhà nước và lợi ích của Nhà đầu tư, trong đó đảm bảo 
điều kiện không điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình BT đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp điều chỉnh theo qui định của pháp luật 
về đầu tư xây dựng)

b) Hồ sơ thanh toán:

Hợp đồng giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư.
Biên bản xác định Hợp đồng dự án BT hoàn thành theo tiến độ cam kết 

tại hợp dông.
Biên bản xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có).
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị Dự án khác.

c ) Thanh toán Hợp đồng dự án:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi hồ sơ thanh toán dự án BT cho 
cư quan Kho bạc nhà nước để kiểm soát chi. Trong thời hạn 7 ngày, Cơ quan 
Kho bạc nhà nước căn cứ vào hồ sơ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi 
đến kiểm soát và thực hiện việc xác nhận giá trị khối lượng xây dựng hoàn 
thành đ ề  nghị thanh toán vốn đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Cơ quan nhàà 
nước có thẩm quyền, căn cứ xác nhận giá trị khối lượng đủ điều kiện được 
thanh toan cua cơ quan Kho bạc nhà nước, thực hiện thanh toán bằng Dự án 
khác cho Nhà đầu tư,

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổng hợp theo dõi số vốn đã thanh 
toán cho Nhà đầu tư, định kỳ hàng quý, hàng năm thông báo cho cơ quan tải

10



chính địa phương để theo dõi, đối chiếu và hạch toán việc thanh toán băng giá 
trị Dự án khác.

4. Hạch toán và quản lý thanh toán cho Hợp đồng dự án BT

a) Sau khi có quyết định phê duyệt giá trị Dự án khác, quyết định giao 
Nhà đầu tư thực hiện Dự án khác, cơ quan tài chính địa phương căn cứ tính 
chất của Dự án khác, thực hiện hạch toán ghi thu ngân sách địa phương vê thu 
từ Dự án khác và ghi chi thanh toán vốn đầu tư. Trường hợp chưa xác định rõ 
giá trị dự án BT hoặc giá trị Dự án khác có thể thực hiện tạm ghi thu, ghi chi. 
Sau khi xác định chính xác giá trị của dự án sẽ tính toán ghi thu, ghi chi chính 
thức.

b) Het niên độ ngân sách nhà nước hàng năm (ngày 31/01 hàng năm), 
căn cứ vào thông báo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lũy kế số vốn 
đã thanh toán cho Hợp đồng dự án trong năm có xác nhận của cơ quan Kho 
bạc Nhà nước; cơ quan Tài chính địa phương làm thủ tục chuyển nguồn vốn 
còn lại (nếu có) sang năm sau để thanh toán tiểp tục cho Hợp đồng dự án BT.

c) Sau khi quyết toán Hợp đồng, trường hợp giá trị Dự án khác thanh 
toán cho Nhà đâu tư lớn hom giá trị Hợp đồng dự án BT và giá trị phát sinh 
ngoài hợp đồng do Cơ quan nhà nước có thâm quyền châp thuận thì Nhà đầu 
tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước. Riêng phần giá 
trị hợp đồng tăng thêm do các nguyên nhân khác, không thuộc phạm vi cam 
kêt trong hợp đồng BI , do nhà đầu tư tự đảm bảo nguồn vốn để thanh toán. 
Trường hợp giá trị Dự án khác thanh toán cho Nhà đầu tư nhỏ hơn giá trị hợp 
đồng dự án BT và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng do Cơ quan nhà nước có 
thâm quyền châp thuận thì ngân sách nhà nước thanh toán cho Nhà đâu tư 
phần chênh lệch bằng tiền hoặc bổ sung bàng Dự án khác.

Chương V
QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC 

HỢP ĐỒNG BOT, BTO VÀ BT

Điều 17. Quyết toán dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT
bao gồm:

1. Những chi phí do cơ quan nhà nước thực hiện: Cơ quan nhà nước 
được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán các khoản chi phí 
lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án hoặc đề xuất dự án (nếu 
có), chi phí liên quan đến chuẩn bị Dự án khác cùng các chi phí khác liên quan 
đên quản lý thực hiện dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt.

2. Quyết toán giá trị Hợp đồng BOT, BTO, BT hoàn thành: Nhà đầu tư 
chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán toàn bộ các nội dung chi phí theo thỏa 
thuận tại Hợp đồng dự án và phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và

11



xây dựng trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt đối với 
Hợp đồng BTO, BT và xem xét, thoả thuận đôi vởi Hợp đồng BOT.

' Giá trị quyết toán Hợp đồng dự án là toàn bộ giá trị thực hiện Hợp 
đồng dự án do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư ký kết phù hợp 
với quy định của pháp luật vê đâu tư xây dựng.

Điều 18. Quyết toán giá trị hợp đồng BOT, BTO, BT

1 Đối với hợp đồng BOT:

Cơ  quan nhà nước có thẩm quyền thoả thuận với Nhà đầu tư về việc 
lựa chọn tỏ chức kiêm toán độc lập có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiêm 
loan nội dung chi phí đâu tư xây dựng công trình, các chi phí khác thuộc Hợp 
đồng dự án đã  ký kết.

Căn cứ giá trị kiểm toán, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, 
chấp thuận báo cáo quyết toán giá trị hợp đồng dự án.

2 Đối với hợp đồng BT, BTO:

Cơ  quan nhà nước có thẩm quyền thoả thuận với Nhà đầu tư về việc 
lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm 
toán nội dung chi phí đầu tư xây dựng công trình, các chi phí khác thuộc Hợp 
đỏng dự án đã ký kết.

cơ  quan nhà nước có thẩm quyền thảm tra, phê duyệt tương tự như đối 
với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 19. Hồ sơ quyết toán

1 Hồ sơ quyết toán chi phí do cơ quan Nhà nước thực hiện:

Biểu tổng hợp giá trị đề nghị quyết toán, trong đó ghi đầy đủ các khoan 
mục chi phí đã thực hiện.

Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc sao y bản chính).
Các hợp đồng tư vấn (nếu có) kèm theo biên bản nghiệm thu, sản phẩm 

hoàn thành và bản quyết toán hợp đồng (bản chính).
Các tài liệu, chứng từ thanh toán có liên quan (bản chính hoặc sao y 

bản chính).

Hồ sơ quyết toán Hợp đồng BOT, BTO, BT:

Tờ trình đề nghị thỏa thuận hoặc phê duyệt quyết toán của Nhà đầu tư;
- Hợp đồng dự án;

Các phụ lục, văn bản, tài liệu kèm theo Hợp đồng dự án;
Các tài liệu, hóa đơn chứng từ khác có liên quan.
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Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2012 và thay thế Thông tư số 
149/2007/TT-BTC ngày 14/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có 
thấm quyền trong quá trình quản lý các dự án dự án đầu tư theo hình thức Hợp 
đồng BOT, BTO, BT.

Điều 21. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các Hợp đồng dự án đang đàm phán, chưa ký két, Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của Thông tư này để rà soát điều 
chỉnh, cập nhật các điều khoản liên quan trong hợp đồng dự án.

2. Đối với các Hợp đồng dự án đã được ký kết trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng dự án đã ký .

3. Đối với các trường hợp khác, các Bộ, ngành, ủ y ban nhân dân 
tỉnh thông báo bằng vãn bản cho Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
-  Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW  Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- V P Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kho Bạc nhà nước TW.
- KBNN các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Trang điện tử  Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Trang điện tử  B ộ Tài chính;
- Lưu: Vt ’ ĐT .
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