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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán  

các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về 
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, 
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC  ngày   
06 tháng 3 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu báo cáo tình 

hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các cơ quan đơn vị tại 
địa phương trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

(Có Phụ lục biểu mẫu kèm theo) 
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

theo dõi, đôn đốc thực hiện Quyết định này; tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, báo 
cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài chính; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, THCB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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PHỤ LỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày  tháng 3  năm 2018  
của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 1. Biểu số 01/ĐV-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu 
tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm … (định kỳ hằng quý, hằng năm) 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Thời gian báo cáo:  

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 05 của tháng 
đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

Hằng quý, hằng năm: Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố và các đơn vị chủ đầu tư dự án tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh 
toán kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, tổng hợp các 
chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn 
tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

2. Biểu số 02/ĐV-TH: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu 
tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20..(Định kỳ giữa kỳ 
trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư 
công trung hạn. 

- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 20 tháng 2 năm đầu tiên của giai đoạn 
trung hạn tiếp theo. 

c) Nội dung báo cáo: 

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị chủ 
đầu tư dự án tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dung lập, 
tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo 
được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Ngoài các số liệu theo quy định tại mục 1 và 2 trên đây, các đơn vị gửi báo 
cáo cần phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; 
nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để đẩy 
nhanh tiên độ giải ngân thanh toán cho các dự án. 
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