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V/v thực hiện quyết toán dự án và 

báo cáo các dự án chưa được quyết 

toán dự án hoàn thành 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

 Đắk Nông,  ngày  09 tháng 7 năm 2020 

  
 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng; 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất các huyện,  

thành phố; 

- Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. 

 
                

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành 

sử dụng vốn Nhà nước; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài 

chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước. 

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về 

công tác quyết toán dự án hoàn thành, Sở Tài chính đã có nhiều văn bản đôn đốc và 

hướng dẫn về công tác quyết toán dự án hoàn thành, tuy nhiên công tác quyết toán 

dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh cho đến nay vẫn còn tồn đọng khá nhiều dự án, 

công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa thực hiện công 

tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.  

Để xử lý dứt điểm những tồn tại nêu trên, Sở Tài chính kính đề nghị các đơn 

vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện lập và nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn 

vốn Nhà nước đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư theo thời gian quy định 

tại Điều 21 của Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước. 

Đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã quá thời hạn nộp hồ sơ 

quyết toán dự án hoàn thành thì đề nghị chủ đầu tư khẩn trương lập và nộp hồ sơ  

quyết toán tại Sở Tài chính trước ngày 31/7/2020 (đối với các dự án do Sở Tài 

chính chủ trì thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh hoặc Sở 

Tài chính (theo sự ủy quyền phê duyệt của UBND tỉnh). 

Đối với các đơn vị có đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư hoặc  có 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thì yêu cầu các đơn vị trên thực hiện theo đề nghị 

của Sở Tài chính. 
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Đối với các dự án hoàn thành chậm thời gian quyết toán theo quy định, khi 

trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đề nghị chủ đầu tư giải trình rõ nguyên nhân, 

trách nhiệm của các đơn vị liên quan và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với 

việc chậm thời gian quyết toán. 

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, thành phố thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

Lưu ý: Hiện nay qua theo dõi thì tại các huyện, thành phố tình trạng các dự 

án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thành nhưng chưa được phê 

duyệt quyết toán còn nhiều, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

chỉ đạo  thực hiện công tác quyết toán dự án theo quy định. 

2. Rà soát, lập danh mục toàn bộ các dự án đầu tư (sử dụng vốn ngân sách) đã 

thi công hoàn thành hoặc đang thi công trên địa bàn tỉnh đến nay chưa được quyết 

toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành, báo cáo theo biểu mẫu 01/QTDA 

đính kèm về Sở Tài chính trước ngày 30/8/2020. 

Gửi báo cáo theo hai hình thức sau: (1) Bản giấy gửi gửi về Sở Tài chính tỉnh 

Đắk Nông, số 02 Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông; (2) tập tin báo cáo (bản mềm) gửi vào hộp thư điện tử: 

tcdt.stc@daknong.gov.vn. 

Lưu ý: Các đơn vị chỉ rà soát, tổng hợp tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh 

được giao làm chủ đầu tư, các dự án do đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu 

tư, các dự án  thuộc thẩm quyền do đơn vị báo cáo (chỉ báo cáo các dự án do Sở 

Tài chính chủ trì thẩm tra quyết toán). 

Đối với các đơn vị không có nội dung báo cáo thì không phải làm Công văn 

báo cáo về Sở Tài chính (Không có dự án chưa quyết toán, không có dự án do đơn 

vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư chưa quyết toán, không có các dự án  thuộc 

thẩm quyền do đơn vị báo cáo chưa quyết toán). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị thực hiện báo cáo 

liên hệ số điện thoại 02613.544.140 để trao đổi thực hiện. 

Đề nghị Các đơn vị quan tâm phối hợp, khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Website Sở Tài chính; 

- GĐ, PGĐ Nguyễn Ngọc Đức; 

- Lưu: VT, ĐT(2b.Ha). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Biểu 01/QTDA 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN CHƯA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

 (Kèm theo Công văn số 1433/STC- ĐT ngày 09/7/2020 của Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông) 

1. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng chưa nộp hồ sơ quyết toán 

 
 

      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt 

Loại dự 

án/Tên dự 

án 

Tổng mức 

đầu tư 

Ngày tháng năm 

bàn giao đưa vào 

sử dụng 

Cơ quan phê 

duyệt dự án 

Nguyên nhân, trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân có liên 

quan 

Tình hình, kết quả xử lý các 

dự án nêu trên tính đến thời 

điểm hiện tại 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Nhóm B             

  Dự án …..   22/10/2004 
UBND tỉnh 

Đắk Nông 

 VD: Chậm 3 tháng, Hồ sơ 

đang lập hồ sơ quyết toán  

 VD: Đã hoàn thiện một số 

chi phí, một số chi phí đang 

phối hợp nhà thầu hoàn 

thiện hồ sơ…  

 

  Dự án ….. 
       

20.000,0  
  

UBND 

huyện Đăk 

R'lấp 

 VD: Chậm 7 tháng, đơn vị 

nhà thầu không phối hợp, 

trách nhiệm thuộc nhà thầu  

 VD: Đã có văn bản đề nghị 

đơn vị nhận thầu hoàn 

thiện hồ sơ quyết toán….  

  

  …….             

III Nhóm C             

1 Dự án ….. 1.000,00           

2 Dự án …..   22/10/2014 
UBND xã 

Đăk Sin 
      

  …….             
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2. Dự án đang triển khai chưa hoàn thành đưa vào sử dụng 

 
 

      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt 

Loại dự 

án/Tên dự 

án 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Quyết định 

phê duyệt dự 

án 

Cơ quan phê 

duyệt dự án 

Tình hình triển khai dự án (phần trăm khối lượng thực hiện, dự kiến 

thời gian hoàn thành, các hạng mục đã hoàn thành (nếu có)) 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

II Nhóm B           

  Dự án …..   

202/QĐ-

UBND ngày 

20/02/2010 

UBND tỉnh 

Đắk Nông 
  

  Dự án ….. 
    

20.000,0  

 202/QĐ-SKH 

ngày 

20/02/2013 

UBND 

huyện Đăk 

R'lấp 

   

  …….       
  

  
  

III Nhóm C       
  

  
  

1 Dự án ….. 
           

1.000,00  
    

  

  
  

2 Dự án …..   
 

UBND xã 

Đăk Sin 
  

  
  

  …….       
  

  
  

 

3. Số điện thoại của cán bộ trực tiếp báo cáo: 

 



6 

 
 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày … tháng … năm 2020 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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