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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 85/2014/TT-BTC —— 
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

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

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 
02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 
83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng 
theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 
năm 2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-
CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của 
Chính phủ về tổ chức, quản lý hệ thống rừng đặc dụng; 
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Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 
huyện nghèo; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 57/2012/QĐ-TTg 
ngày 09 tháng 01 năm 2012 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 
2012 về chính sách phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định 
số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát 
triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg 
ngày 9 tháng 12 năm 2011 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 
147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007; Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg 
ngày 16 tháng 11 năm 2010 về ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình lâm sinh; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 
năm 2012 về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh 

toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện Kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng. 

a) Đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện các dự án 
theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg 
ngày 09/01/2012 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 
2011-2020; Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 về chính sách phát 
triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg 
ngày 10/ 9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-
2015; Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 về việc sửa đổi một số 
điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007; Quyết định số 
73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 về ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình lâm sinh; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 
về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng (gọi chung 
là dự án bảo vệ và phát triển rừng); 

b) Đối với dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng thuộc Kế hoạch bảo vệ 
và phát triển rừng được bố trí từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà 
nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của doanh 
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nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý được thực hiện 
theo quy định của Thông tư này. Trường hợp, có những quy định khác đối với 
từng nguồn vốn thì thực hiện theo quy định của nguồn vốn đó; 

c) Đối với các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng được sử dụng nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trường họp Điều ước quốc tế mà cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết có những quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn khác với các quy 
định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế; 

d) Đối với các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng được sử dụng 
nguồn vốn khác (ngoài nguồn nêu tại điểm a,b,c nêu trên), Nhà nước khuyến 
khích việc quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định tại Thông tư này. 

2. Đối tượng áp dụng. 
Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan 

đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực 
hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng. 

Điều 2. Vốn đầu tư từ NSNN để thưc hiên Kế hoạch bảo vệ và phát 
• • • • A. 

triển rừng bao gồm: 
1. Vốn trong nước của các cấp NSNN; 
2. Vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài 

cho Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước (phần 
NSNN). 

Điều 3. Cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ NSNN 
1. Cơ quan Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán 

vốn đầu tư nguồn NSNN; 
2. Cơ quan, đơn vị khác được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu 

tư từ NSNN cho một số dự án đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; 

3. Các tổ chức ngân hàng thương mại là ngân hàng phục vụ đối với các dự 
án sử dụng nguồn vốn hồ trợ phát triển chính thức (ODA). 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Phân bổ, thẩm tra phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 
Để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát thanh toán, các Bộ, ngành 

và các địa phương giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho từng dự án, đảm bảo 
các điều kiện nguyên tắc sau: 

1. Điều kiện dự án được giao kế hoạch vốn. 
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a) Đối với vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho các dự án 
bảo vệ và phát triển rừng, phải đảm bảo đủ các thủ tục đầu tư dự án theo quy 
định; các dự án khởi công mới, dự án điểu chỉnh tổng mức đầu tư thuộc địa 
phương quản lý có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải được Bộ Kế 
hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, đối với dự án có tổng mức 
đầu tư dưới 15 tỷ đồng do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là 
các địa phương) thực hiện thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành; 

b) Đối với vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để thực hiện kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng thực hiện theo chính sách chung đảm bảo theo quy định 
hiện hành, các địa phương thực hiện thẩm định nguồn vốn trước khi phê duyệt 
dự án theo đúng quy định hiện hành. 

2. Về mã số dự án và kế hoạch vốn: 
Các Bộ, ngành Trung ương và ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phân bổ 

vốn đầu tư phát triển cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế 
(loại, khoản) theo Phụ lục số 02 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC 
ngày 2/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục ngân sách nhà 
nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

a) Đối với các dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý: 
Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn (nếu có) và kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển hàng năm được giao, các Bộ, ngành phân bổ chỉ tiêu kế 
hoạch vốn hàng năm cho Chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý đã đủ điều kiện quy 
định, đảm bảo đúng với mức vốn được giao; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài 
nước, cơ cấu ngành kinh tế; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước đúng thời 
gian quy định để theo dõi quản lý; 

Kho bạc Nhà nước (trung ương) nhận được kế hoạch vốn đầu tư của Bộ, 
ngành Trung ương đã phân bổ chi tiết cho từng dự án, thực hiện chuyển kế 
hoạch vốn các dự án (có chi tiết theo mã chương, mã dự án đầu tư và ngành kinh 
tế (loại, khoản) của các Bộ, ngành về Kho bạc Nhà nước (địa phương) để làm 
căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn; 

Đối với vốn (ODA), Bộ, ngành Trung ương gửi kế hoạch vốn đã phân bổ 
chi tiết cho từng dự án về tổ chức ngân hàng thương mại nơi chủ đầu tư mở tài 
khoản để thực hiện giao dịch nguồn vốn. 

b) Đối với vốn đầu tư thuộc các địa phương quản lý: 
Căn cứ vào kế hoạch trung hạn (nếu có) và kế hoạch hàng năm được giao, 

UBND các cấp lập phương án phân bổ vốn đầu tư trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp quyết định. Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, UBND phân bổ và 
quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư cho Chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý đã 
đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng 
mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; đồng 
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thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Tài chính, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước đúng thời gian quy định để theo 
dõi quản lý và làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn; 

UBND 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 kiểm soát, thanh toán vốn. Đối với các huyện, quận, phường xã nơi không tổ 
chức Hội đồng nhân dân thực hiện theo Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 
27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định về việc công tác lập dự toán, tổ chức thực 
hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức 
Hội đồng nhân dân. 

3. Nội dung và thời gian giao kế hoạch vốn đầu tư: ngay sau khi nhận 
được kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm được 
Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định (hoặc thông báo) 
các Bộ, ngành và các địa phương khẩn trương giao kế hoạch vốn cho từng dự án 
theo Mẫu số 01/PBKH ban hành kèm theo Thông tư này,; thời gian giao kế hoạch 
vốn đảm bảo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

4. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư. 
a) Đối với dự án do các Bộ, ngành Trung ương quản lý: 
Bộ Tài chính có ý kiến thẩm tra phân bổ gửi các Bộ, ngành trong thời hạn 

5 ngày làm việc kể từ sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các 
Bộ, ngành. Trường hợp có dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có 
ý kiến để Kho bạc Nhà nước dừng thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện 
thu hồi số vốn đã thanh toán cho dự án đó. Các Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ 
đạo chủ đầu tư các dự án được phân bổ vốn không đúng quy định hoàn trả ngân 
sách nhà nước số vốn đã thanh toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phân 
bố không đúng quy định gây ra. 

b) Đối với dự án do địa phương quản lý: 
- Đối với cấp tỉnh quản lý, trong quá trình tham gia với các đơn vị liên 

quan về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm (bao gồm vốn ngân sách trung ương và 
vốn ngân sách địa phương), Sở Tài chính đồng thời thực hiện nhiệm vụ thẩm tra 
kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trước khi các cơ quan trình UBND cấp tỉnh quyết 
định. Căn cứ quyết định về kế hoạch vốn đầu tư của UBND cấp tỉnh giao, Kho 
bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định. Trường hợp có dự 
án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc Nhà nước dừng thanh toán và thông báo 
cho Sở Tài chính để trình UBND cấp tỉnh xử lý; 

- Đối với cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh quản lý (gọi tắt là 
cấp huyện), Phòng Tài chính - Ke hoạch thực hiện nhiệm vụ thẩm tra phân bổ kế 
hoạch vốn đầu tư ngay trước khi trình UBND cấp huyện quyết định. Căn cứ 
quyết định về kế hoạch vốn đầu tư của UBND cấp huyện giao, Kho bạc Nhà 
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nước cấp huyện thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định. Trường hợp phát 
hiện dự án không đủ thủ tục đầu tư thì Kho bạc Nhà nước huyện dừng thanh 
toán và thông báo cho Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp huyện để xử lý. 

5. Tài liệu để phục vụ cho cơ quan thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 
ở địa phương bao gồm. 

a) Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: 
- Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; 
- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. 
b) Đối với dự án thực hiện đầu tư: 

- Văn bản thẩm định nguồn vốn theo quy định đối với dự án khởi công 
mới, dự án điều chỉnh tống mức đầu tư; 

- Quyết định đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền (hoặc báo cáo kinh tế-
kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), các quyết định điều 
chỉnh dự án (nếu có). 

6. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư. 
a) Nguyên tắc: 
- Định kỳ các Bộ, ngành trung ương và các địa phương rà soát tiến độ 

thực hiện và mục tiêu đầu tư của các dự án trong năm để điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế 
hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện sang 
các dự án đủ điều kiện có khối lượng để thanh toán; 

- Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án theo thẩm 
quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương và các địa 
phương chỉ đạo Chủ đầu tư dừng thanh toán tại thời điểm dự kiến điều chỉnh và 
làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã 
thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được, đảm bảo 
cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc Nhà 
nước đã thanh toán theo Mẫu biểu số 02/ XNVTT ban hành kèm theo Thông tư 
này. Các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương chịu trách nhiệm về số liệu giải 
ngân và số kế hoạch vốn điều chỉnh. Thời hạn gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu 
tư chậm nhất ngày 15 tháng 5 của năm sau năm kế hoạch. 

b) Các Bộ, ngành trung ương và các địa phương thực hiện việc điều chỉnh 
kế hoạch vốn đầu tư, gửi cơ quan Tài chính đồng cấp và Kho bạc Nhà nước để 
làm căn cứ thanh toán. Thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho 
từng dự án chậm nhất ngày 31 tháng 5 của năm sau năm kế hoạch. Việc thẩm tra 
điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư thực hiện như quy định tại khoản 4 của Điều này; 

Kế hoạch vốn điều chỉnh của các dự án phải nằm trong phạm vi tổng vốn 
kế hoạch giao hàng năm đã bố trí và phải nằm trong phạm vi tổng kế hoạch 
trung hạn (nếu có). Tổng mức vốn điều chỉnh không được vượt kế hoạch đã 
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được Thủ tướng Chính phủ giao đối với nguồn vốn ngân sách trung ương và 
không vượt kế hoạch đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện giao đối với 
nguồn vốn ngân sách địa phương theo Mẫu số 03/ĐCKH ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 5. Tạm ứng, Thanh toán và thu hồi vốn ứng 
1. Mở tài khoảnẽ 

Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) 
được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho giao dịch của chủ 
đầu tư và thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước và 
thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ mở và sử dụng tài khoản tại 
Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư mở 
tài khoản để được thanh toán vốn. Đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài thực hiện việc mở tài khoản theo quy 
định tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy 
định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài 
trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

2. Hồ sơ để thanh toán. 
Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ 

đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các hồ sơ của dự 
án; các hồ sơ này phải là bản chính hoặc bản sao y bản chính, chỉ gửi một lần 
cho đến khi dự án kết thúc đầu tư đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dự 
án lâm sinh và đối với dự án lâm sinh đến khi kết thúc hỗ trợ vốn từ NSNN, (trừ 
trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm: 

a) Đối với công tác chuẩn bị đầu tư: 
- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt; 
- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu; 
- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (đối với dự án hoạt động lâm sinh); 
- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu. 
- Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện: hồ sơ gồm (Dự toán chi phí cho 

công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt, văn bản giao việc hoặc họp đồng nội bộ). 
b) Đối với công tác thực hiện đầu tư: 
- Đối với dự án vốn trong nước: 
+ Dự án đầu tư xây 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 thẩm 
quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 
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+ Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật 
Đấu thầu (đối với dự án đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và 
phát triển rừng); 

+ Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (đối với dự án hoạt động lâm sinh); 
+ Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bao gồm các tài liệu 

kèm theo hợp đồng theo quy định, trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật); đối với 
công việc lâm sinh là hợp đồng lâm sinh giữa chủ đầu tư với các nhà thầu hoặc 
các tố, đội, hộ gia đình, các nhân, cộng đồng dân cư tham gia nhận thực hiện dự 
án; 

+ Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của chủ đầu tư cho từng công 
việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự 
thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng; 

+ Văn bản thẩm định nguồn vốn theo quy định (áp dụng đối với dự án 
thuộc các địa phương quản lý). 

- Đối với dự án ODA: ngoài các tài liệu theo quy định tại điểm b, khoản 2 
của Điều này, phải có: 

+ Bản dịch bằng tiếng Việt bảo đảm tính pháp lý có chữ ký và dấu của 
chủ đầu tư: Điều ước quốc tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và các 
tài liệu liên quan đến việc thanh toán khác (nếu có). Riêng hợp đồng giữa chủ 
đầu tư và nhà thầu phải là văn bản bằng tiếng Việt hoặc bản dịch bằng tiếng Việt 
có chữ ký và dấu của chủ đầu tư (phần quy định về các điều kiện, điều khoản 
thanh toán và các nội dung liên quan trực tiếp đến việc thanh toán của hợp 
đồng). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, chính xác 
về nội dung bản dịch tiếng Việt; 

c) Đối với trường hợp Chủ đầu tư tự thực hiện: 
- Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với 

dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm 
quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của chủ đầu tư đối với từng 
công việc, hạng mục công trình, công trình (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ 
thuật); 

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (trường 
hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền); 

- Văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ. 
3. Tạm ứng vốn. 
a) Hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn: căn cứ hồ sơ tài liệu quy định tại khoản 2 

của Điều này và mức vốn tạm ứng quy định ở điểm b, khoản 3 của Điều này; 
Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị tạm ứng gửi tới Kho bạc Nhà nước gồm: 
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- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc tạm ứng vốn đầu tư theo Mẫu 
số 04/GĐNTTVĐT ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Chứng từ chuyển tiền (theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ 
Tài chính); 

- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu được thực hiện theo quy định 
dưới đây và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có): 

+ Đối với các hợp đồng đã ký kết kể từ ngày Nghị định số 207/2013/NĐ-
CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt 
động xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2014) được thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ; 

+ Đối với các hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày có hiệu 
lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ 
(ngày 01/02/2014) thì không phải thực hiện theo quy định này. 

b) Mức vốn tạm ứng được thực hiện theo quy định dưới đây và văn bản 
sửa đổi, bổ sung (nếu có): 

Tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 
30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án; Trường dự án được bố trí kế hoạch 
vốn mà mức vốn tạm ứng không đủ theo họp đồng, sau khi đã thanh toán khối 
hoàn thành và thu hồi toàn bộ hoặc một phần số vốn đã tạm ứng lần trước, theo 
đề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước tạm ứng tiếp cho dự án (tổng số vốn 
đã tạm ứng không vượt quy định của họp đồng), tổng số dư vốn tạm ứng chưa 
thu hồi tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án. 

Trường hợp, việc tạm ứng cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, mức 
vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện trong kế hoạch giải phóng mặt bằng nhưng 
không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho gói thầu, dự án. 

c) Việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi họp đồng các công việc của 
dự án bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực; trên cơ sở đề nghị tạm ứng của chủ 
đầu tư, căn cứ vào kế hoạch vốn được giao trong năm kế hoạch, Kho bạc Nhà 
nước thực hiện kiểm soát, chuyển vốn tạm ứng theo đề nghị của chủ đầu tư, theo 
họp đồng kinh tế ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu không được vượt quá mức 
vốn tạm ứng quy định nêu tại điếm b, khoản 3 của Điều này. 

d) Thanh toán và thu hồi vốn tạm ứng: 
- Vốn tạm ứng được thanh toán qua từng lần thanh toán khối lượng hoàn 

thành của hợp đồng, bắt đầu thanh toán từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết 
khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Mức thanh toán 
từng lần do Chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp 
đồng; 

- Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; 
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+ Đối với công việc bồi thường, hồ trợ: 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; 

+ Đối với các công việc khác: vốn tạm ứng được thu hồi vào từng kỳ 
thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi hết khi đã thực hiện xong công việc 
bồi thường, hỗ trợ. 

đ) Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với các tổ chức, nhà thầu, cá nhân, 
cộng đồng dân cư và hộ gia đình có tham gia thực hiện dự án đầu tư phát triến 
rừng tính toán mức tạm ứng hợp lý để đề nghị ứng vốn, nhưng không vượt quá 
mức quy định tại điểm b, khoản 3 của Điều này; đồng thời quản lý chặt chẽ, sử 
dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách 
nhiệm đảm bảo hoàn trả đủ khối lượng số vốn đã tạm ứng và thu hồi toàn bộ vốn 
ứng khi khối lượng hoàn thành đạt đến 80% giá trị hợp đồng; 

- Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụng, nếu quá 
thời hạn 6 tháng quy định trong hợp đồng phải thực hiện khối lượng mà nhà thầu 
chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan hay chủ quan hoặc sau khi ứng vốn 
mà nhà thầu sử dụng sai mục đích, thì Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng Kho bạc 
Nhà nước thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Nghiêm 
cấm việc tạm ứng vốn mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; 

- Trường họp đến hết năm kế hoạch mà vốn tạm ứng chưa thu hồi hết do 
họp đồng chưa được thanh toán đạt đến tỷ lệ quy định thì tiếp tục thu hồi trong 
kế hoạch năm sau và không trừ vào kế hoạch thanh toán vốn đầu tư năm sau. 

e) Nhà nước cấp vốn cho Chủ đầu tư để thanh toán tạm ứng trong năm kế 
hoạch chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 (trừ trường hợp thanh toán tạm ứng để 
thực hiện giải phóng mặt bằng thì được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 
sau). Chủ đầu tư có thể thanh toán tạm ứng một lần hoặc nhiều lần cho một hợp 
đồng căn cứ vào nhu cầu thanh toán vốn tạm ứng nhưng không vượt mức vốn 
tạm ứng theo quy định nêu trên; trường họp kế hoạch vốn bố trí không đủ mức 
vốn tạm ứng thì Chủ đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau. 

4. Thanh toán khối lượng hoàn thành (bao gồm dự án đầu tư hạ tầng cơ sở 
kỳ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng và dự án hoạt động lâm sinh) 
theo nguyên tắc: 

a) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng thì 
việc thanh toán thực hiện theo họp đồng: theo giá hợp đồng và các điều kiện 
trong hợp đồng, số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và 
điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng, việc thanh toán hợp đồng 
được thực hiện trong các trường hợp sau: 
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- Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm giá hợp đồng 
hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với 
các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng. 

- Đối với họp đồng theo đơn giá cố định: Thanh toán trên cơ sở khối 
lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo 
thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng. 

- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối 
lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo 
thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo 
đúng các thoả thuận trong hợp đồng. 

- Đối với hợp đồng theo thời gian: 
+ Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên 

gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong họp đồng nhân với thời 
gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ). 

+ Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo 
phương thức quy định trong hợp đồng. 

- Đối với hợp đồng kết hợp các loại giá hợp đồng: việc thanh toán được 
thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng quy định nêu trên. 

- Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng, việc thanh toán 
các khối lượng công việc phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp 
đồng, thực hiện theo các thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất 
trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. 
Trường hợp bổ sung khối lượng công việc phát sinh thì chủ đầu tư và nhà thầu 
phải ký phụ lục bổ sung họp đồng theo nguyên tắc sau đây: 

+ Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng 
công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn 
giá trong họp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định 
đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối 
lượng phát sinh; 

+ Trường họp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng 
công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể 
cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh 
toán; 

+ Đối với họp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì 
khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá 
theo quy định của Luật giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi 
chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được 
thanh toán trên cơ sở điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu 
tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng; 

11 



+ Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng 
được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, 
bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau 
một khoảng thời gian nhất định kế từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

+ Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có 
phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp 
đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực 
hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư 
vấn phải thực hiện). Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng mà không làm 
thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì 
chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung họp đồng; 
trường họp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được người có 
thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không 
được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc 
lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành; 

- Hồ sơ thanh toán: khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo 
giai đoạn thanh toán và điều 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 đề nghị thanh 
toán theo Mẫu số 05.a/BXĐKLHT (kèm theo biên bản nghiệm thu) và Mẫu số 
05.b/BXNKLĐB đối với khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng ban hành kèm 
theo Thông tư này, 

+ Khi có khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi 
Bảng tính giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp 
đồng đã ký kết đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại 
diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu theo Mẫu số 06/BXNKLPS ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc thanh toán tạm ứng vốn đầu 
tư; 

+ Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán 
của Bộ Tài chính. 

b) Đối với các công việc của dự án được thực hiện không thông qua hợp 
đồng (như một số công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, 
trường hợp tự làm), việc thanh toán trên cơ sở bảng kê khối lượng công việc 
hoàn thành và dự toán được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc. Hồ 
sơ thanh toán bao gồm: bảng kê khối lượng công việc hoàn thành và dự toán 
được duyệt cho từng công việc; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc tạm 
ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền. 

Đối với chi phí đền bù, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh toán 
bao gồm: bảng kê xác nhận khối lượng đền bù, giải phóng mặt bằng đã thực 
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hiện, việc tạm ứng, thanh toán được thực hiện như đối với các dự án hoặc gói 
thầu xây dựng công trình. Riêng chi phí cho công tác tổ chức đền bù giải phóng 
mặt bằng phải có dự toán được duyệt; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hoặc 
tạm ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền. 

c) Đối với những trường hợp có thực hiện việc phúc tra nghiệm thu kết 
quả thực hiện dự án theo quy định thì kết quả phúc tra nghiệm thu là căn cứ sau 
cùng đế thanh toán khối lượng công việc thực hiện dự án. 

5. Kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước 
a) Căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước căn 

cứ vào các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, đối với trường 
họp chủ đầu tư tự thực hiện dự án, hồ sơ là văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội 
bộ, thì căn cứ vào nội dung văn bản giao việc hoặc họp đồng nội bộ của chủ đầu 
tư (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. Chủ 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 công 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 hợp đồng. 

b) Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc 
"thanh toán trước, kiểm soát sau" cho từng lần thanh toán và "kiểm soát trước, 
thanh toán sau" đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Kho bạc Nhà 
nước hướng dẫn cụ thể phương thức kiểm soát thanh toán trong hệ thống Kho 
bạc Nhà nước, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu và đúng 
quy định của Nhà nước. 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với trường hợp "kiểm soát trước, 
thanh toán sau" và trong 03 ngày làm việc đối với trường hợp "thanh toán trước, 
kiểm soát sau" kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định của chủ đầu tư, 
căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc được thực 
hiện không thông qua hợp đồng) và số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán, Kho 
bạc Nhà nước kiểm soát, cấp vốn thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng 
theo quy định. 

d) Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA), nếu Điều ước quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy định về quản lý thanh 
toán, quyết toán vốn khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo 
các quy định tại Điều ước quốc tế. 

đ) Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình 
không được vượt dự toán được duyệt hoặc giá gói thầu; tổng số vốn thanh toán 
cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, số vốn thanh 
toán cho dự án trong năm (bao gồm cả thanh toán tạm ứng và thanh toán khối 

13 



lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án. 
Riêng đối với dự án ODA việc thanh toán tạm ứng và thanh toán khối lượng 
hoàn thành, không bị hạn chế bởi kế hoạch tài chính hàng năm của dự án nhưng 
không vượt quá kế hoạch tài chính chung của toàn dự án. 

e) Đối với một số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có cơ chế tạm ứng, 
thanh toán vốn khác với các quy định trên đây, sau khi có ý kiến của cấp có 
thấm quyền, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng. 

g) Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành 
được nghiệm thu, thời hạn thanh toán (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn đã 
tạm ứng) theo quy định tại khoản 7 của Điều này. 

6. Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự 
toán ngân sách năm sau cho các dự án được thực hiện như sau: 

a) Việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện dự án bảo vệ 
và phát triển rừng được thực hiện theo quy định tại điều 61 của Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật NSNN và Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 và các 
văn bản bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

b) Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước vốn, các 
Bộ, ngành và địa phương phân bổ đúng danh mục đã được giao. Bộ Tài chính 
thông báo cho Bộ, ngành và địa phương về danh mục, tổng mức ứng, nguồn vốn 
ứng, niên độ ứng và thu hồi, đồng gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho dự 
án. Trường hợp các Bộ, ngành và địa phương phân bổ sai danh mục và mức vốn 
ứng theo thông báo của Bộ Tài chính thì Kho bạc Nhà nước dừng thanh toán 
đồng thời báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý. 

c) Thời hạn thanh toán: thực hiện như thời hạn thanh toán vốn đầu tư 
trong kế hoạch năm. Trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định. Hết thời hạn thanh toán, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục huỷ bỏ mức vốn 
ứng trước chưa sử dụng. 

d) Thu hồi vốn: các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm bố trí kế 
hoạch vốn cho dự án trong dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả vốn ứng 
trước. Khi thẩm tra phân bổ vốn đầu tư trong kế hoạch hàng năm, đối với vốn 
ngân sách trung ương Bộ Tài chính đồng thời thông báo thu hồi vốn ứng trước, 
số thu hồi tối đa bằng mức vốn đã được ứng trước, trừ trường hợp được Thủ 
tướng Chính phủ cho phép chưa thu hồi. Đối với vốn ngân sách địa phương và 
vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, trường 
hợp Ủy ban nhân dân các cấp không bố trí hoặc bố trí không đủ số vốn thu hồi 
theo quy định, Kho bạc Nhà nước địa phương thông báo cho Sở Tài chính, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch để báo cáo Uỷ ban nhân dân các cấp bố trí thu hồi 
số vốn đã ứng trước theo quy định. 
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đ) Quyết toán vốn: Thời hạn quyết toán vốn ứng trước theo thời hạn được 
bố trí vốn để thu hồi. Trường hợp dự án được thu hồi vốn ứng theo thời kỳ một 
số năm thì số vốn thu hồi của kế hoạch năm nào được quyết toán vào niên độ 
ngân sách năm đó, số vốn đã thanh toán nhưng chưa bố trí để thu hồi được 
chuyến sang năm sau quyết toán phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn. 

7. Thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư. 
a) Kế hoạch vốn của năm được cấp phát cho khối lượng hoàn thành được 

nghiệm thu lần cuối đến hết ngày 30 tháng 4 của năm sau năm kế hoạch; thời 
gian thanh toán vốn kế hoạch năm được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 của 
năm sau năm kế hoạch; 

b) Kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn: 
- Hết ngày 30 tháng 6 năm sau, kế hoạch vốn đã giao cho các dự án chưa 

sử dụng hoặc sử dụng chưa hết không được chi tiếp và bị huỷ bỏ; trừ các trường 
họp được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau (nếu có); 

- Việc xét chuyển vốn kéo dài của các dự án: sau khi kết thúc thời hạn 
thanh toán vốn hàng năm theo quy định (ngày 30 tháng 6 năm sau), căn cứ vào 
tình hình thực hiện và thanh toán vốn của các dự án hoạt động lâm sinh, theo đề 
nghị của chủ đầu tư các dự án thuộc đối tượng (tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm 
b, khoản 7 của Điều này), cơ quan chủ quản tổng hợp, có văn bản đề nghị kèm 
theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi dự án mở tài khoản về số vốn đã thanh 
toán đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau gửi Bộ Tài chính (đối với các dự án thuộc 
ngân sách trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (đối với các dự án thuộc ngân sách địa phương); 

- Thời gian xét chuyển kéo dài: 
+ Văn bản đề nghị kéo dài của các cơ quan chủ quản được chậm nhất 

ngày 31 tháng 7 hàng năm, trong đó phải ghi rõ tên dự án, kế hoạch vốn năm, số 
vốn đã thanh toán đến hết 30 tháng 6 năm sau, số vốn đề nghị kéo dài thời gian 
thực hiện và thanh toán, thời gian kéo dài, lý do kéo dài; 

+ Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
(đối với các dự án thuộc ngân sách trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh (đối với các dự án thuộc ngân sách địa phương) quyết định danh mục, thời 
hạn các dự án đầu tư được phép kéo dài; 

+ Việc quyết định danh mục, thời hạn các dự án được phép kéo dài kết 
thúc trước ngày 30 tháng 8 hàng năm; 

Hết ngày 30 tháng 8 năm sau, các trường hợp không có văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền chấp nhận cho kéo dài thực hiện kế hoạch sang ngân sách 
năm sau chi tiếp thì số vốn còn lại bị huỷ bỏ; 

- Thời hạn thanh toán vốn kéo dài: không quá ngày 31 tháng 12 của năm 
sau năm kế hoạch. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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Điều 6. Chế độ báo cáo, quyết toán, kiểm tra 
1.Báo cáo. 
a) Đối với các chủ đầu tư, các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương: thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-
TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước, Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 
9/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng 
dẫn thực hiện Quyết định 52/2007/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thực hiện kế 
hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

b) Đối với Kho bạc Nhà nước: 
-Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính; 
- Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tổng hợp số liệu thanh toán 

vốn đầu tư báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp theo quy định về quyết toán ngân 
sách nhà nước; 

- Hết năm kế hoạch, Kho bạc Nhà nước xác nhận số thanh toán trong 
năm, luỹ kế số thanh toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho 
từng dự án do chủ đầu tư lập theo 2 thời điểm: đến hết ngày 31 tháng 01 năm 
sau và đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau. 

2. Quyết toán vốn đầu tư. 
a) Quyết toán vốn đầu tư hàng năm: 
Việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính (hiên nay quy định tại Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 
của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm) và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có); 

b) Quyết toán các dự án hoàn thành: 
Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (hiện nay quy 
định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước) và các văn bản bổ 
sung hoặc thay thế (nếu có); 

Riêng dự án đầu tư phát triển rừng về hoạt động lâm sinh do các cá nhân, 
hộ gia đình, tổ, đội, cộng đồng dân cư thực hiện, chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý) 
lập báo cáo quyết toán chi tiết (bản quyết toán khối lượng) kết quả thực hiện dự 
án hay hạng mục dự án theo Mẫu số 07/BQTCT ban hành kèm theo Thông tư 
này. Đối với các dự án có nhiều hoạt động lâm sinh hay hạng mục công trình 
lâm sinh, tùy theo quy mô, tính chất và thời hạn thực hiện hoạt động, chủ đầu tư 
có thể thực hiện quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư cho 
từng hoạt động, từng công trình độc lập hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 

16 



theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. Giá trị đề nghị quyết toán của hoạt 
động, công trình lâm sinh là khối lượng thực hiện theo dự toán và được nghiệm 
thu (bao gồm phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đầu tư của các tổ chức 
thực hiện hoạt động lâm sinh); 

Đối với các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp (gọi tắt là dự 
án đầu tư lâm nghiệp) có tính chất như một loại dự án gồm nhiều dự án thành 
phần hoặc tiểu dự án độc lập (có quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật xây dựng công trình riêng biệt) thì 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 
hoàn thành, chủ đầu tư (hoặc chủ quản đầu tư trong trường hợp có nhiều chủ 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 thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại các 
dự án thành phần hoặc tiếu dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định; 

Đối với phần hoạt động lâm sinh bị rủi ro do các yếu tố bất khả kháng 
thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 
của Thủ tướng Chính phủ, xác định phần vốn ngân sách nhà nước bị thiệt hại để 
tổng hợp báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét quyết định xử lý. 

c) Kiểm tra: 
Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương, cơ 

quan Tài chính, Kho bạc nhà nước định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các chủ đầu 
tư, nhà thầu tham gia dự án về tình hình sử dụng vốn tạm ứng, vốn thanh toán 
khối lượng hoàn thành, quyết toán và việc chấp hành chính sách, chế độ tài 
chính đầu tư phát triển của Nhà nước; 

Cơ quan Tài chính các cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra Kho bạc Nhà 
nước về việc thực hiện chế độ thanh toán vốn đầu tư. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan 
1. Đối với chủ đầu tư. 
a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, tiếp nhận và 

sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. Chấp hành đúng 
quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển; 

b) Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực 
hiện và tuân thủ theo định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc của cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; chất lượng công trình và giá trị đề 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; 
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c) Khi có khối lượng đã đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng, tiến hành 
nghiệm thu kịp thời, lập đầy đủ hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh toán cho nhà 
thầu theo thời gian quy định của hợp đồng; 

d) Căn cứ vào các quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm, Luật Xây dựng 
Chủ đầu tư mua bảo hiểm đối với các dự án đầu tư; 

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

e) Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng của các nhà 
thầu, phải kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu 
và đảm bảo thu hồi vốn ứng theo đúng quy định; 

g) Thực hiện hạch toán kế toán theo chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư; 
quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành. Het năm kế hoạch, lập bảng đối 
chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm gửi Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư 
giao dịch đế xác nhận theo 2 thời điểm: đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và 
đến hết ngày 30/6 năm sau theo Mẫu số 08/ĐCSLTT ban hành kèm theo Thông 
tư này, 

h) 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. Kho bạc Nhà nước. 
a) Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều 

kiện và đúng thời gian quy định; 
b) Có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư đối với những khoản giảm 

thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời các vướng mắc mà chủ đầu tư đề nghị 
trong việc thanh toán vốn; 

c) Kho bạc Nhà nước chỉ kiểm soát thanh toán trên cơ sở các tài liệu do 
chủ đầu tư cung cấp và theo nguyên tắc thanh toán đã quy định, không chịu 
trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, định mức, đơn giá, chất lượng 
công trình; 

d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có 
liên quan để phục vụ cho công tác kiểm soát thanh toán vốn; 

đ) Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện 
đúng quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực 
hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng 
hoặc sử dụng không đúng mục đích; 
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e) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư 
theo chế độ quy định; 

g) Định kỳ và đột xuất kiểm tra các chủ đầu tư về tình hình thực hiện dự 
án, việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản 
lý, sử dụng vốn đầu tư; 

h) Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh 
toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án theo 2 
thời điểm: đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau 
với các nội dung theo Mẫu số 08/ĐCSLTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện. 
a) 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; 

b) Trong phạm vi thẩm quyền được giao, ban hành tiêu chí, định mức hỗ 
trợ đầu tư theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật về 
những quyết định của mình. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Chủ trì phối họp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ vào 

quy định hiện hành, dự kiến phân bổ vốn đầu tư do địa phương quản lý để trình 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng gắn với kế hoạch vốn hàng năm trình UBND 
tỉnh, thành phố phê duyệt; 

Tham mưu giúp ƯBND tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo, điều hành các 
chủ đầu tư thực hiện kế hoạch được giao. 

6. Sở Tài chính. 
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan liên quan thẩm tra việc 

phân bổ vốn đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trước khi trình UBND tỉnh, 
thành phố quyết định giao kế hoạch vốn và tham mưu giúp UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo, điều hành các chủ đầu tư thực hiện 
kế hoạch giao; 

- Chủ trì phối họp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm định quyết 
toán các dự án do địa phương quản lý để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
phê duyệt. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. 
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 
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Tham mưu giúp UBND huyện phân bổ kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư do cấp huyện quản lý theo quy định; thực hiện thẩm định dự án, thẩm 
tra quyết toán các dự án do cấp huyện quản lý để trình Ủy ban nhân dân huyện 
phê duyệt và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn hàng năm theo 
quy định. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Thông tư 

này thay thế Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 1/12/2011 của Bộ Tài chính 
quy định về quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm 
sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các 
đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; 
- Ban kinh tế TW; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Các Tập đoàn KT, Tổng công ty; 
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo, VP Ban CĐTW vể PCTN; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, ĐT (380). 
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KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 



BỘ...(UBND tỉnh, thành phố) Mẫu biểu số 01/PBKH
KẾ HOẠCH VÓN ĐẦU T ư  CHO KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THUỘC NSNN NĂM . . . .

(Ban hành kèm theo Thông tư số  8 5 /2014/TT-BTC ngày 30 tháng 6  năm 2014 của Bộ Tài chính)
M ã chương: ĐV: triệu đồng

Stt Nội dung
Địa

điểm
xây

dựng

Địa điểm 
mở tài 
khoản 

của dự án 
(chi tiết 
quận, 

huyện)

Mã 
số dự 
đầu 
tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại 

khoàn)

Năng 
lực 

thiết kế

Thời 
gian 
khởi 

công và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án 
(lần đầu)

Quyết định đầu tư dự án 
(điều chỉnh nếu có)

Kê hoạch 
vốn 

NSTW 
trung hạn 
(nếu có)

Vốn đã 
thanh toán 

từ khởi công 
đến hết kế 
hoạch năm 

trước

Kế hoạch 
vốn đầu tư năm...

Ghi chúSố,
ngày,
tháng,
năm

Tông mức 
vốn đầu tư

Số,
ngày,
tháng,
năm

Tổng mức 
vốn đầu tư

Tổng số
Trong đó: 
phần vốn 
NSNN

Tổng số
Trong đó: 
phần vốn 
NSNN

Tổng số

Trong 
đó: thu 
hồi vốn 
đa ứng 

(nếu có)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

rri Ả ẤTông sô
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

I Vốn chuẩn bị đầu tư
Dự án . . .
Dự án . . .

I I Vốn thực hiên dư án
1 Vốn trong nước

Dự án . . .
Dư án . . .

2 Vốn ngoài nước
Dự án . . .

công mới.
+ Cột 17 phản ánh số vốn được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hồi số vốn đã ứng 

trước dự toán ngân sách năm sau).
Nơi nhận:
- Bộ Kể hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cơ quan tài chính.

ngày... tháng....năm 20...

Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)



' Mâu số 02/XNVTT

XÁC NHẬN VỐN ĐÃ THANH TOÁN, VÓN CÒN D ư  CỦA KÉ HOẠCH NĂM........ .
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 85 /2014/TT-BTC ngày 3 0  thảng £) năm 2014 của Bộ Tài chính)

Tên dự án: Mã dự án đầu tư:
Chủ đầu tư:
Thời gian khởi công - hoàn thành:
Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm):
Tổng mức đầu tư được duyệt:
Tình hình thanh toán vốn: Đơn vị: đồng

SỐTT Nội dung

Kế hoạch 
vốn được 
giao trong 
năm ......

Số vốn đã thanh toán
Tổng số 
vốn kể 
hoạch 

năm còn 
dư chưa 
thanh 
toán

Ghi chú
7 rm  A ÁTông sô

Trong đó:

Thanh 
toán khối 

lượng 
hoàn 
thành

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

1 2 3 4 5 6 7=3-4 8

1 Kế hoạch vốn trong năm

- Vốn trong nước
+ Vốn Ngân sách trung ương
+ Vốn Ngân sách địa phương

- Vốn ngoài nước

2
Vốn còn lại kế hoạch năm trước 
được phép kéo dài chuyển sang:

Vốn trong nước

+ Vốn Ngân sách trung ương

+ Vốn Ngân sách địa phương

Vốn ngoài nước

Chủ đầu tư

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ngày .. .tháng... năm 

Kho bạc Nhà nước

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đỏng dấu)



BỘ...(UBND tỉnh, thành phố) Mầu biểu số 03/ĐCKH
Số...

KÉ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG THUỘC NSNN NĂM . . . .
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ s<5 /2014/TT-BTC ngày 5 0  tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Stt Nội dung

Địa
điểm
xây

dựng

Địa 
điểm 

mở tài 
khoản 
của dự 
án (chi 

tiết 
quận, 

huyện)

Mã số 
dự 
đầu 
tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại 

khoản)

Năng
lực

thiết
kế

Thời 
gian 
khởi 

công và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án 
(lần đầu)

Quyết định đầu tư dự 
án (điều chỉnh nếu có) Kế 

hoach 
vốn 

NSTW 
trung 
hạn 

(nếu có)

Vốn đã 
thanh 

toán từ 
khởi 

công đến 
hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Kế hoạch 
vốn đầu tư năm ... Số vốn 

đã thực 
hiện tò 

đầu 
năm 

đến nay

Kế hoạch điều 
chỉnh 

vốn đầu tư năm ...
Ghi
chú

Số,
ngày,
tháng,
năm

Tổng mức 
vốn đầu tư Số,

ngày,
tháng,
năm

Tông mức 
vốn đầu tư

Tổng
số

Trong 
đó: phần 

vốn 
NSNN

Tổng
số

Trong 
đó: phần 

vốn 
NSNN

Tổng
số

Trong đó: 
thu hồi vốn 
đã ứng (nếu 

có)

Tổng
số

Trong đó: 
thu hồi 

vốn đã ứng 
(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tống số

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

1 Von chuẩn bị đầu tu
1 Vốn trong nước

Dự án . . .
Dự án . . .

2 Vốn ngoài nước
Dự án . . .
Dự án . . .

11 Vốn thưc hiên dư án
i Vổn "trong nử'ơc

Dự ảỉT . ’
Dự ảh' ’ . ’

V ỗh" "rigoẫí nửớc
Dự ả r ĩ '. ’
Dự án . . .

Ghi chú:
+ Cột 17 phản ánh sô Vốn đã được phân bô trong năm (bao gôm cả Vốn bô trí đê thu hôi sô Vốn đã ứng trước năm kê hoạch) 
+ Cột 20 phản ánh sô Vốn điêu chỉnh trong năm (bao gôm cả Vốn bô trí đê thu hôì sô Vốn đã ứng trước năm kê hoạch)

Nơi nhận:
- Bộ Kê hoạch và Đâu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cơ quan tài chính.

Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)



CHỦ ĐẦU T ư  

Số:...........

Mầu biểu số 04/GĐNTTVĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VÓN ĐẦU T ư  
(Kèm theo Thông tư s ố  8 5 /2014/TT-BTC ngày 3 0  tháng 6  năm 2014 của Bộ Tài chính)

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước...................................
- Tên dự án, công trình:....................................... ....................................................................
- Chủ đầu tư/Ban QLDA............................. mã số ĐVSDNS:................................................
- Số tài khoản Chủ đầu tư: - vốn trong nước:...................... Tại:............................................

- Vốn ngoài nước:..........  Tại:............................................
- Căn cứ họp đồng s ố .......... ngày......tháng....... năm........................
- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số........ngày...... tháng..... năm.......
- Số dư tạm ứng của các hạng mục/gói thầu đè nghị thanh toán:.......................................đồng.

Theo nội dung sau đây (khung nào không sử
Tạm ứng Thanh toán- Số tiền đề nghị:

- Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT,....).........
- Thuộc kế hoạch vốn:........................................... Năm:.

dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng.

Nội dung
Dự toán được duyệt 

hoặc giá trị trúng thầu 
hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế vốn đã thanh toán từ khởi 
công đến cuối kỳ trước (gồm cả 

tạm ứng)
Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT 

kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn trong nước Vốn ngoài nước Vốn trong nước Vốn ngoài nước

Ghi tên công việc, hạng mục 
hoặc gói thầu hoặc họp đồng 
đề nghị thanh toán

Cộng

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán kỳ này (bằng số):...................
Bằng chữ:.................................................................................................
Trong đó: - Thu hồi tạm ứng (bằng số):...................................................

+ Vốn trong nước:........................................................
+ Vốn trong nước:.......................................................

- Thuế giá trị gia tăng:.........................................................
-  Chuyển tiền bảo hành: (bằng số)......................................................................................................................

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số);...................................
+ Vốn trong nước: (bằng sổ):......................... ...............
+ Vốn trong nước: (bằng số):........... .............................

Tên đơn vị thụ hưởng:.............................................................................
Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng:...................................................Tại:

Kế toán trưởng
(kỷ, ghi rõ họ tên)

ngày .... tháng..... năm..
Chủ đầu tư

(ký, ghi rõ họ tên và đổng dấu)



PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
ày nhận Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:.....................................................................

Theo nội dung 
sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
____________Đan vị tính: đồng.

Nội dung Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận:
+ Muc ........ , tiểu
muc.........
+ M uc......... , tiêu
muc.........
+ M uc......... , tiểu
muc.........
+ M uc......... , tiêu
muc........
Trong đó:
+ Số thu hồi tạm ứng:

Các năm trước:
Năm nay:

+ Thuê giá trị gia tăng

+ Số trả đơn vị thụ hưởng:

Bằng chữ:

Số từ chối:

Lý do từ chối:

Ghỉ chú:

Kho bạc Nhà nước chấp 
nhận Tạm ứng Thanh toán

Cán bộ thanh toán Trưởng phòng
(ký, ghi rõ họ tên) {ký, ghi rõ họ tên)

ngày.... tháng..... năm ..... é r

Giám đốc KBNN
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu biểu số 05a/BXĐKLHT
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

(Kèm theo Thông tư số 8 5  /2014/TT-BTC ngày 30 tháng 6  năm 2014 của Bộ Tài chính)
Tên dự án: Mã dự án:

_ >
r p  Ạ _ Ị_ •  . 1 X____Tên gói thâu:
Hợp đồng số: ngày tháng năm
Bên giao thầu:
Bên nhận thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số ..... ngày... ..tháng năm 

Khối lượng Thành tiền

SỐTT Đơn vị 
tính

Thực hiện Đơn giá 
thanh toán

Thưc hiên
Tên công việc Theo hợp 

đồng
Luỹ kê 

đến hết kỳ 
trước

Thực hiện 
kỳ này

Theo hợp 
đồng Luỹ kế đến 

hết kỳ trước
Thực hiện 

kỳ này

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tông sô:

1. Giá trị hợp đồng:
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Số tiền thu hồi tạm ứng kỳ này (theo quy định của hợp đồng):
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
+ Số đã tạm ứng:
+ Thanh toán khối lượng hoàn thành:
Số tiền bàng chữ:.........................................(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
Luỹ kê giá trị thanh toán:

Đại diện nhà thầu Đại diện tư vấn giám sát (nếu có)
(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ngày..... tháng.....năm 20...
Đai diên chủ đầu tư

•  •

(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đỏng dấu)



Mẫu biểu sổ 05b/BXNKLĐB 

BẢNG KÊ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG ĐỀN BÙ 
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐÃ THựC HIỆN

•  •  •

(Kèm theo Thông tư số 35 /2014/TT-BTC ngày 3 0  thảng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính)

STT Nội dung

QĐ phê duyệt phương án đền bù GPMB 
(dư án........................ )

Số tiền Hội đồng đền bù 
GPMB đã chi trả cho 
đơn vị thụ hưởng theo 
phương án được duyệt

Ghi chú
Sô, ngày, 

tháng, năm Số tiền

1 2 3 4 5 6
I Thanh toán cho các C tf quan, tể chức:

1........
2.......

II Thanh toán trực tiếp cho hộ dân:

Chủ đầu tư
(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đỏng dấu)

Ngày.... thảng.......năm
Đại diện chính quyền Hội đồng đền bù GPMB

(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)



Mầu biểu số 06/BXNKLPS
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC, KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

(Kèm theo Thông tư số 8 5  /2014/TT-BTC ngày 30  tháng 6  năm 2014 của Bộ Tài chính)
Tên dự án: Mã dự án:
Tên gói thầu:
Hợp đồng số: ngày tháng năm
Bên giao thầu:
Bên nhận thầu:
Thanh toán làn thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu s ố ..... ngày.......tháng......năm......

Số TT Tên công việc Đơn vi 
tính

Công việc, khối lượng phát sinh ngoài hợp 
đồng Đơn giá 

thanh toán

Thành tiền
Ghi chú

Tổng giá trị 
phát sinh

Thực hiện
Luỹ kế đến 
hết kỳ trước

Thực hiện kỳ 
này

Luỹ kê đên 
hết kỳ trước

Thực hiện 
kỳ này

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số:

1. Tổng giá trị phát sinh:
2. Giá trị tạm ứng theo họp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán công việc, khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị công việc, khối lượng, phát sinh thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Số tiền thu hồi tạm ứng kỳ này (theo quy định của hợp đồng):
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
+ Số tạm ứng:
+ Thanh toán công việc, khối lượng phát sinh hoàn thành:
Số tiền bằng chữ:......................................... (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
Luỹ kế giá trị thanh toán:

Ngày.....tháng......năm 20...
Đại diện nhà thầu Đại diện tư vấn giám sát (nếu có) Đại diện chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đỏng dấu)



Chủ đầu t ư .........  Mầu số 07/BQTCT

BẢNG QUYẾT TOÁN CHI TIẾT 
Dự án........... hoàn thành (đối với hoạt động lâm sinh)

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ Bô /2014/TT-BTC ngày 3 0  thảng G năm 2014 của Bộ Tài chính)

stt
TỔ chức, hộ gia 

đình... nhận trồng, 
chăm sóc rừng.

Địa
điểm
xây

dựng

Khối
lượng
được
duyệt
(ha)

Tổng dự toán (nghìn 
đồng) Giá trị quyết toán (nghìn đồng)

Ghi chúTổng dự 
toán 

(nghìn 
đồng)

Trong 
đó: đầu 

tư, hỗ trợ 
từNSNN

Khôi 
lượng 
thực 

hiện đã 
được 

nghiệm 
thu íTiíA

Đơn giá Thành tiền

Đơn giá thực hiện Trong đó, đơn giá nhà 
nước hỗ trợ Tổng số 

(nghìn 
đồng)

Trong đó: 
phần 

NSNNhỗ 
trợ

Trồng
rừng

Chăm
sóc Bảo vệ Trồng

rừng
Chăm

sóc Bảo vệ

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tông sô

Tổ chức A ......

Tổ ehức B .......

: ủ Đồi A .......

Đổi B .......

Cộng đồng dân cư A ..

Gộng đồng dân cư B ..

Hộ gia đình A

Hộ gia đình B



I . I 1 I I I I I I I I I 1 I if .

ngày... tháng....năm 20...
Người lập quyết toán Chủ đầu tư (ban quản lý)

(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:
+ Dự án có vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
+ Cột B ghi các đơn vị tổ chức, hộ dân., nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo từng hợp đồng 
+ Cột 01 phản ánh khối lượng dự án hoặc Báo cáo KTKT-DT được cấp có thẩm quyền phê duyệt
+ Cột 02 số dự toán được duyệt là số theo hợp đồng của chủ đầu tư (hoặc ban quản lý) đã ký với các đối tượng nhận trồng, chăm sóc rừng 
+ Cột 03 phản ánh số dự toán được nhà nước hỗ trợ theo chế độ, định mức quy định tại thòi điểm thực hiện dự án đã được ký kết trong hợp đồng.
+ Cột 04 Khối lượng thực hiện được nghiệm thu.
+ Cột 05,06,07 đơn giá dự toán duyệt
+ Cột 08,09,10 đơn giá, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
+ Cột 11 Tổng giá trị quyết toán của dự án hoặc hạng mục dự án 
+ Cột 12 giá trị nhà nước hỗ trợ



Mâu số 08/ĐCSLTT

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VÓN ĐÀU T ư  NĂM...
(Ban hành kèm theo Thông tư số 8 5 /2014/TT-BTC ngày 3 0  tháng 6  năm 2014 của Bộ Tài chính)

Tên dự án: Mã dự án đầu tư:
Chủ đầu tư:
Thời gian khởi công - hoàn thành:
Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm):
Tổng mức đầu tư được duyệt:
Tình hình thanh toán vốn: Đơn vị: đồng

Số
TT Nội dung

Kế hoạch 
năm ...

Số vốn đã thanh toán trong 
năm... Tổng số 

vốn theo 
kế hoach 
còn lại 
chưa 
thanh 
toán

Ghi
chúm Ả ẨTông sô

Trong đó:
Thanh 

toán khối 
lượng 
hoàn 
thành

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

1 2 3 4 5 6 7=3-4 8

A Số liệu của chủ đầu tư:
I Vốn thanh toán trong năm (1+2+3)

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

Trong đó chia ra:
1 Kế hoạch vốn trong năm

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

2 Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn trong nước)

3
Vốn còn lại kế hoạch năm trước 
được phép kéo dài chuyển sang:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

II
Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

B Số liệu của Kho bạc noi giao dịch:
I Vốn thanh toán trong năm (1+2+3)

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

Trong đó chia ra:
1 Kế hoạch vốn trong năm

Vốn trong nước
Vốn ngoài nươc --------------- ' ấ



2 Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn trong nước)

3
Vốn còn lại kế hoạch năm trước được phép 
kéo dài chuyển sang:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

II
Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

c Chênh lệch vốn thanh toán trong năm:
I Yốn thanh toán trong năm (1+2+3):

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

1 Kế hoạch vốn trong năm
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

2 Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn trong nước)

3
Vốn còn lại kê hoạch năm trước 
được phép kéo dài chuyển sang:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

II
Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

Ghi chú : + số vốn thanh toán trong năm là số vốn được thanh toán theo niên độ NSNN theo quy định (đến hết 
31/lnămsau).

+ Số vốn ứng trước kế hoạch năm sau là số vốn được thanh toán đến 31/1 năm sau.

+ Sổ vốn kéo dài KH năm trước chuyển sang: (bao gồm số vốn kế hoạch năm thanh toán từ ngày 01/2 
đến ngày 30/6 năm sau và số vốn được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài).

+ Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch: là tổng số vốn kế hoạch 
đã phân bổ và vốn đã thanh toán cho dự án đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch.

- Vốn trong nước: là vốn ngân sách nhà nước các cấp trung ương, địa phương.

- Vốn ngoài nước: là vốn vay và vốn viện trợ của nước ngoài.

- Cột 6: vốn tạm ứng theo chế độ còn lại chưa thu hồi đến 31/1 năm sau.
Ngày .. .tháng... năm Ngày .. .tháng... năm

Chủ đầu tư Kho bạc Nhà nước
Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)




