
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số:            /STC-TCĐT  Lạng Sơn,  ngày        tháng 10 năm 2020 

V/v Đôn đốc thu hồi tạm ứng 

vốn của các dự án đầu tư XDCB 

thuộc vốn NSNN và TPCP quý 

III năm 2020. 

 

                              Kính gửi: Các đơn vị chủ đầu tư. 

Thực hiện Công văn số 598/UBND-KT ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; 

Trên cơ sở Báo cáo số 530/KBLS-KSC ngày 05/10/2020 của Kho bạc 

Nhà nước Lạng Sơn về việc số dư tạm ứng vốn của các dự án thuộc vốn đầu tư 

XDCB, TPCP quý III năm 2020. Tổng số dư tạm ứng các dự án thuộc địa 

phương quản lý (tính đến ngày 30/9/2020) là: 256.182,8 triệu đồng; trong đó: Số 

dư tạm ứng các hợp đồng xây dựng là 130.125,5 triệu đồng; số dư tạm ứng về 

chi phí giải phóng mặt bằng là 105.216,5 triệu đồng; số dư tạm ứng cho các chi 

khác là 20.840,8 triệu đồng.  

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị chủ đầu tư rà soát số dư tạm ứng của các 

dự án thuộc quyền quản lý, khẩn trương tổ chức nghiệm thu các khối lượng hoàn 

thành, hoàn tất thủ tục thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng, cụ thể: 

1. Đối với số vốn tạm ứng đang thực hiện theo quy định: Đề nghị các chủ 

đầu tư sử dụng vốn đúng mục đích, sớm làm các thủ tục thu hồi theo đúng thời 

hạn đã được quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ 

Tài chính. 

 2. Đề nghị xử lý số dư tạm ứng vốn quá hạn đến ngày 30/9/2020 (danh 

sách các đơn vị chủ đầu tư kèm theo phụ lục) 

- Đối với số vốn tạm ứng đã quá hạn đến ngày 30/9/2020, các chủ đầu tư 

thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định. 

Tăng cường công tác thu hồi vốn và giảm số tồn dư tạm ứng, đặc biệt là số vốn 

quá hạn phải có biện pháp hoặc báo cáo đề xuất biện pháp đối với cấp có thẩm 

quyền hướng xử lý dứt điểm. 

- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm yêu cầu tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư chuyển toàn bộ số dự tạm ứng giải 

phóng mặt bằng quá hạn trên 3 tháng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại 

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn theo đúng quy định, để thuận tiện cho việc kiểm 

soát thanh toán và thu hồi tạm ứng. 

3. Xử lý dứt điểm thu hồi tạm ứng kéo dài nhiều năm chưa có khối lượng 

thực hiện.  
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- Dự án có tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng quá 1 năm, đề nghị các 

chủ đầu tư: UBND thành phố, Ban Quản lý đầu tư Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Sở Giao thông 

vận tải, Công ty CP Cấp thoát nước, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, UBND huyện Chi Lăng, Công An tỉnh; thực hiện nghiêm túc theo Công 

văn số 470/KBLS-KSC ngày 04/9/2020 của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn về 

việc xử lý số dư tạm ứng vốn giải phóng mặt bằng quá hạn; đồng thời có trách 

nhiệm hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước theo quy định.  

- Công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II, thành phố Lạng 

Sơn do Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT thực 

hiện; Sở Tài chính đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc về tạm ứng, đồng thời đã 

kiểm tra và có Thông báo số 110/TB-STC ngày 29/7/2019. Sở Tài chính đề nghị 

chủ đầu tư: Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo Công văn số 

450/UBND-KTN ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường 

công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; mời nhà thầu 

thực hiện nghiệm thu các khối lượng đã hoàn thành để lập hồ sơ thanh toán khối 

lượng hoàn thành thực hiện quyết toán. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ 

trong phối hợp, đề nghị chủ đầu tư đơn phương thực hiện công tác quyết toán, 

đồng thời thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định và tất toán tài 

khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.  

4. Đề nghị các đơn vị rà soát, xử lý số dư tạm ứng vốn quá hạn đến ngày 

30/9/2020 (theo Công văn số 530/KBLS-KSC ngày 05/10/2020 của Kho bạc Nhà 

nước Lạng Sơn; Sở Tài chính gửi kèm trên hệ thống VNPT-Ioffice), đồng thời rà 

soát báo cáo cụ thể công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng của 

từng dự án đến ngày 20/10/2020 gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/10/2020, 

trong báo cáo nêu rõ các lý do, các khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các 

biện pháp xử lý. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị chủ đầu tư quan tâm phối hợp thực hiện./.  

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                   

- UBND tỉnh (B/cáo);  

- Các Sở: Xây dựng, KHĐT, Nội vụ;  

- KBNN Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng TCKH các huyện, TP; Đỗ Đức Thịnh 

- Trung tâm PTQĐ các huyện, thành phố;  

- Chánh VP Sở; QLNS, TCĐT;  

- Lưu: VT.  
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ DƯ TẠM ỨNG 

Kèm theo Công văn số          /STC-TCĐT  ngày     tháng 10 năm 2020 của Sở Tài chính 

 

STT Tên đơn vị 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

2 Sở Giao thông vận tải 

3 Sở Y tế 

4 Ban Quản lý đầu tư Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

5 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

6 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

7 Ban Dân tộc 

8 Chi cục PTNT Lạng Sơn 

9 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

10 Công an tỉnh 

11 Trung tâm nước sạch và VSMTNT 

12 Văn phòng UBND tỉnh 

13 Công ty CP Cấp thoát nước 

14 UBND huyện Chi Lăng 

15 UBND thành phố 
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