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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH   

 

Số:  246  /STC-TCĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Trà Vinh, ngày  29  tháng 01 năm 2021 
V/v Báo cáo tình hình quyết toán 

dự án hoàn thành sử dụng nguồn 

vốn nhà nước năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính  

(Vụ Đầu tư) 

 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

Quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chế độ báo 

cáo định kỳ hoặc phát sinh thực tế tại Công văn số 3559/UBND-CNXD ngày 

07/9/2020 V/v thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành;  

Sở Tài chính Trà Vinh báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử 

dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020 (chi tiết theo biểu đính kèm) như sau: 

1. Tổng sổ dự án hoàn thành trong năm báo cáo (=2 + 3) là dự án. 

1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là 1.025 dự án (= 2.1 + 3.1.1. + 

3.2.1). 

1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là 504 dự án (= 2.2 + 3.1.2. + 

3.2.2). 

2. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo là: 

830 dự án (=2.1+2.2): 

2.1. Dự án hoàn thành từ các năm trước chuyển sang là: 675 dự án. 

2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là: 155 dự án. 

2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 2.1. và 2.2 gồm: 

- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 2.688,62 tỷ đồng 

- Giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt: 2.678,56 tỷ đồng. 

- Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt:  

45,74 tỷ đồng. 

- Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo: 38,01 tỷ đồng. 

3. Dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán (= 3.1 + 3.2): 

3.1. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán 133 dự án1; trong đó: 

                                                           
1 Cấp tỉnh quản lý 06 dự án; Cấp huyện quản lý 127 dự án. 
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3.1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là 90 dự án. 

3.1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là 43 dự án. 

3.1.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.1.1 và 3.1.2 gồm: 

- Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 92 dự án. 

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng là 27 dự án. 

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng là 14 dự án. 

3.2. Dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán là 566 dự án2; trong đó: 

3.2.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là 260 dự án. 

3.2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là 306 dự án. 

3.2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.2.1 và 3.2.2 gồm: 

- Dự án trong thời hạn lập quyết toán là 295 dự án 

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dưới 24 tháng là 209 dự án. 

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán trên 24 tháng là 62 dự án. 

4. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành. 

Về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: tại khoản 3 Điều 4 

Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định: “Trường hợp dự án đầu tư được phê 

duyệt tách riêng nội dung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành một hạng 

mục (hợp phần) riêng, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán và gửi báo 

cáo quyết toán đã được phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình 

để tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra 

quyết toán toàn bộ dự án, không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được phê duyệt quyết toán.” 

Qua thực tế triển khai công tác quyết toán dự án hoàn thành có hạng mục 

bồi giải phóng mặt bằng, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thường không thực hiện kịp thời thủ tục quyết toán chi phí giải phóng mặt 

bằng đúng thời gian theo quy định, cơ quan tài chính cùng cấp (cấp huyện) chưa 

đôn đốc thường xuyên, dẫn đến các chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán dự 

án hoàn thành.  

5. Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành. 

- Đối với trường hợp quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Sở Tài chính kiến nghị Bộ 

Tài chính xem xét điều chỉnh: cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn 

                                                           
2 Cấp tỉnh quản lý 42 dự án; Cấp huyện quản lý 524 dự án. 



3 
 

thành thực hiện thẩm tra tất cả chi phí của dự án kể cả chi phí bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư. 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định:“… 

Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán kiểm tra hồ sơ hoàn 

công để xác định khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu theo quy 

định.”, Sở Tài chính có ý kiến đề xuất điều chỉnh bỏ nội dung này. Lý do: khi dự 

án được phê duyệt đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền (cơ quan quản 

lý chuyên ngành) thực hiện thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.  

 Sở Tài chính Trà Vinh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VT, ĐT. 

  

 

  


