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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

         Số:            /STC-TCĐT   

V/v báo cáo tình hình quyết 

toán vốn đầu tư công dự án 

hoàn thành năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

            Trà Vinh, ngày           tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;  

Thực hiện Công văn số 6815/UBND-KT ngày 24/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư 

công dự án hoàn thành gửi về Bộ Tài chính đúng Mẫu và thời gian theo quy định;  

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công 

dự án hoàn thành năm 2021 như sau: 

1. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm 

báo cáo (chi tiết theo biểu đính kèm). 

- Hoàn thành thẩm tra quyết toán 652 dự án với giá trị được duyệt là 

2.031,58 tỷ đồng.  

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 605 dự án, trong đó: 

+ Số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ là 145 dự án, với tổng số đã thanh toán 

là 929,27 tỷ đồng. 

+ Số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 460 dự án, tổng số vốn 

đã thanh toán 3.539,53 tỷ đồng. 

Cụ thể như sau: 

1.1 Vốn ngân sách cấp tỉnh 

- Hoàn thành thẩm tra quyết toán 48 dự án với giá trị được duyệt là 1.099,35 

tỷ đồng.  

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 81 dự án, trong đó: 

+ Số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ là 40 dự án, với tổng số đã thanh toán 

là 787,43 tỷ đồng. 

+ Số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 41 dự án, tổng số vốn đã 

thanh toán 2.987,92 tỷ đồng. 
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1.2 Vốn ngân sách cấp huyện 

- Hoàn thành thẩm tra quyết toán 438 dự án với giá trị được duyệt là 777,08 

tỷ đồng.  

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 274 dự án, trong đó: 

+ Số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ là 60 dự án, với tổng số đã thanh toán 

là 114,55 tỷ đồng. 

+ Số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 214 dự án, tổng số vốn 

đã thanh toán 357,86 tỷ đồng. 

1.3 Vốn ngân sách cấp xã 

- Hoàn thành thẩm tra quyết toán 166 dự án với giá trị được duyệt là 155,15 

tỷ đồng.  

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 250 dự án, trong đó: 

+ Số dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ là 45 dự án, với tổng số đã thanh toán 

là 27,29 tỷ đồng. 

+ Số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 205 dự án, tổng số vốn 

đã thanh toán 193,75 tỷ đồng. 

2. Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án 

hoàn thành:  

Hiện nay vẫn còn tình trạng các chủ đầu tư vi phạm thời gian quyết toán dự 

án hoàn thành, chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo tình hình 

quyết toán không đảm bảo thời gian theo quy định. 

* Nguyên nhân 

- Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu chưa chấp hành nghiêm, 

còn vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để gửi 

cơ quan thẩm tra quyết toán thẩm tra theo quy định.  

- Công tác theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ của một số chủ đầu tư còn 

thiếu khoa học, một số dự án kéo dài và nhiều lần thay đổi lãnh đạo, người đứng 

đầu dẫn đến hồ sơ bị thất lạc, không khôi phục lại được.  

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số chủ đầu tư chưa đảm 

bảo chất lượng, còn chậm trễ: số lượng công trình tồn đọng chưa thật chính xác, 

chưa phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán công 

trình hoàn thành đến các cấp lãnh đạo để tìm biện pháp tháo gỡ. Gây khó khăn 

cho công tác quản lý cũng như việc tổng hợp, đôn đốc, theo dõi các chủ đầu tư 

lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành. 

* Khó khăn 

Một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp do đặc thù, phần lớn 

các công trình trãi dài theo tuyến phải đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, 

công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn vướng mắc, kéo dài do phải xử 
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lý khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp. Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng bồi 

thường thường là cán bộ các phòng ban thực hiện phụ trách kiêm nhiệm do đó 

còn có những hạn chế nhất định trong khâu xử lý thanh toán tạm ứng, quyết toán 

chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

3. Đề xuất và kiến nghị  

- Về mẫu biểu báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 

thành hàng năm (Mẫu 12/QTDA) theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC 

ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính khá phức tạp, dễ nhầm lẫn trong quá trình lập 

báo cáo. Kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh theo hướng đơn giản các 

nội dung báo cáo hoặc tổ chức tập huấn để địa phương dễ tiếp cận. 

- Về mẫu biểu lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư hiện chưa được Bộ Tài chính quy định. Vì vậy để thống nhất trong 

phương thức thực hiện, kính đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn hoặc ban hành 

mẫu biểu cụ thể trong công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán phương án bồi 

thường hỗ trợ tái định cư.  

- Kính đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện 

công tác công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành. 

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng, 

khó khăn và phức tạp trong quá trình thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường thường 

được thành lập trên cơ sở trưng dụng công chức các phòng ban, thực hiện phụ 

trách kiêm nhiệm, vì vậy tiền công chỉ tính làm thêm giờ, không khuyến khích 

công chức tham gia; kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn việc thành lập tổ 

chức Hội đồng bồi thường theo hướng chuyên trách và quy định cụ thể mức trích 

kinh phí cho tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư theo khung tỷ lệ tính 

trên chi phí bồi thường hỗ trợ; hoặc trường hợp Hội đồng bồi thường được thành 

lập theo hướng trưng dụng, ban hành cụ thể mức phụ cấp ngày công cho công 

chức tham gia kiêm nhiệm Hội đồng bồi thường (xem xét ở mức 200.000 

đồng/người/ngày). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở TC; 

- Cổng thông tin điện tử Sở TC; 

- Lưu VT, TCĐT; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-28T14:04:14+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Lê Thanh Dũng<ltdung@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-28T14:13:22+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-28T14:13:26+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-28T14:13:31+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




