
1 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       SỞ TÀI CHÍNH         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 Số:  221/STC-TCĐT              Trà Vinh, ngày 20  tháng 01 năm 2020 
 

V/v báo cáo tình hình quyết toán dự 
án hoàn thành năm 2019 

 

 
Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) 

 

Thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài 
chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 
Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 
Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Sở Tài chính Trà Vinh báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 
2019 như sau: 

I. Đối với dự án cấp tỉnh quản lý: 

1. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán: tổng số 147 dự án (trong đó: 
08 dự án nhóm B, 139 dự án nhóm C) giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018 
khoảng 22%; với tổng mức đầu tư 1.410.618 triệu đồng, tổng giá trị chủ đầu tư 
đề nghị quyết toán 1.107.522 triệu đồng, tổng giá trị quyết toán được phê duyệt 
1.090.064 triệu đồng, giảm trừ so với chủ đầu tư đề nghị là 17.391 triệu đồng1. 

2. Dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán trong thời hạn thẩm tra là 
10 dự án (trong đó: 03 dự án nhóm B, 7 dự án nhóm C), tăng hơn so với cùng kỳ 
năm 2018 khoảng 67%; với tổng mức đầu tư 790.362 triệu đồng, số đề nghị 
quyết toán 607.014 triệu đồng. Trong đó: đã trình cấp quyết định đầu tư phê 
duyệt quyết toán 01 dự án và phát hành dự thảo kết quả thẩm tra 05 dự án, với 
tổng giá trị trình phê duyệt quyết toán là 125.795 triệu đồng. 

3. Dự án hoàn thành chưa gửi báo cáo quyết toán 48 dự án (gồm 01 dự án 
nhóm A, 13 dự án nhóm B, 34 dự án nhóm C), giảm hơn so với cùng kỳ năm 
2018 khoảng 35%; với tổng mức đầu tư 2.950.400 triệu đồng, lũy kế số thanh 
toán 2.137.130 triệu đồng. Trong đó: 

- Trong thời gian lập báo cáo quyết toán: 32 dự án (gồm 06 dự án nhóm B, 
26 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư 749.160 triệu đồng, lũy kế số thanh toán 
630.971 triệu đồng. 

- Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng: 14 dự án (gồm 01 dự án 
nhóm A, 07 dự án nhóm B và 06 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư 2.187.185 
triệu đồng, lũy kế số thanh toán 1.495.130 triệu đồng. 
                                         
1Trong đó có 01 dự án nhóm B do UBND huyện Càng Long làm chủ đầu tư chênh lệch giảm 13.953 triệu đồng, 
do hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành chưa đầy đủ, Sở Tài chính thẩm tra giảm trừ và trình quyết toán bổ sung 
sau khi chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. 
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- Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng: 02 dự án nhóm C, với tổng 
mức đầu tư 14.055 triệu đồng, lũy kế số thanh toán 11.029 triệu đồng. 

II. Đối với dự án cấp huyện quản lý: 

1. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán: tổng số 600 dự án nhóm C, 
tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018 khoảng 5%; với tổng mức đầu tư 716.294 
triệu đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 628.788 triệu đồng, tổng giá trị quyết 
toán được phê duyệt 628.483 triệu đồng, giảm 612 triệu đồng. 

2. Dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán là 115 dự án nhóm C, giảm 
hơn so với cùng kỳ năm 2018 khoảng 14%; với tổng mức đầu tư 170.905 triệu 
đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 150.427 triệu. Trong đó:  

- Trong thời gian thẩm tra quyết toán có 29 dự án hoàn thành với tổng mức 
đầu tư 47.165 triệu đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 39.290 triệu đồng. 

- Chậm thẩm tra quyết toán dưới 24 tháng có 52 dự án hoàn thành với tổng 
mức đầu tư 106.251 triệu đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 95.070 triệu 
đồng. 

- Chậm thẩm tra quyết toán trên 24 tháng có 34 dự án nhóm C, với tổng 
mức đầu tư 17.489 triệu đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 16.067 triệu đồng. 

3. Dự án hoàn thành chưa gửi báo cáo quyết toán: 459 dự án nhóm C, giảm 
hơn so với cùng kỳ năm 2018 khoảng 5%; với tổng mức đầu tư 726.406 triệu 
đồng, lũy kế số thanh toán 545.125 trđ. Trong đó:  

- Trong thời gian lập báo cáo quyết có 241 dự án hoàn thành với tổng mức 
đầu tư 469.256 triệu đồng, lũy kế số thanh toán 325.284 triệu đồng. 

- Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng: 171 dự án, với tổng mức đầu 
tư 199.038 triệu đồng, lũy kế số thanh toán 167.162 triệu đồng. 

- Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng: 47 dự án, với tổng mức đầu 
tư 58.112 triệu đồng, lũy kế số thanh toán 52.679 triệu đồng. 

(Chi tiết theo mẫu số 11/QTDA đính kèm) 

Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc Sở TC (b/c); 
- Lưu: VT, TCĐT. 

 

 
 


