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V/v đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn
của các dự án đầu tư XDCB thuộc
vốn NSNN và TPCP.

Kính gửi: Các đơn vị chủ đầu tư.
Trên cơ sở Báo cáo số 213/KBLS-KSC ngày 29/4/2020 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 I năm 2020. Tổng số dư tạm ứng các dự án thuộc địa phương
quản lý (tính đến hết quý I năm 2020) là: 237.800,9 triệu đồng; trong đó: Số dư
tạm ứng các hợp đồng xây dựng là 85.740,9 triệu đồng; số dư tạm ứng về chi phí
GPMB là 122.383,6 triệu đồng; số dư tạm ứng cho các chi khác là 29.676,4 triệu
đồng.
Để tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng theo
quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016,
Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị chủ đầu tư (có danh sách kèm theo) 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 theo quy định, cụ thể:
1. Đối với bảo lãnh tạm ứng vốn đã hết hạn, đề nghị các đơn vị yêu cầu
các nhà thầu thực hiện thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng vốn theo quy định tại
điểm a, khoản 4, Điều 8 của Thông tư 08/2016/TT-BTC.
2. Việc thu hồi vốn tạm ứng của các dự án thực hiện theo quy định tại
khoản 5, Điều 8 của Thông tư 08/2016/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản
4 Điều 1 của Thông tư 52/2018/TT-BTC.
3. Đối với vốn tạm ứng quá thời hạn thu hồi, đề nghị thực hiện theo quy
định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư 52/2018/TT-BTC, như sau:
- Thời hạn thu hối tạm ứng:
+ Đối với các công việc của dự án thực hiện theo hợp đồng: vốn tạm ứng
chưa thu hồi nếu quá thời hạn 03 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng
theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà
thầu sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho
bạc Nhà nước để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.
Trường hợp chủ đầu tư chưa thu hồi, Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị chủ
đầu tư thu hồi của nhà thầu hoặc đề nghị chủ đầu tư yêu cầu tổ chức tín dụng

2

phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng theo nghĩa vụ bảo lãnh khi nhà thầu vi
phạm cam kết với chủ đầu tư về việc sử dụng vốn tạm ứng.
+ Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: vốn tạm ứng chưa
thu hồi nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm tạm ứng vốn chưa thực hiện chi
trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho
bạc Nhà nước yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư
chuyển toàn bộ số dư tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc
Nhà nước để thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng. Sau
thời hạn trên, trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư
chưa chuyển toàn bộ số tiền dư tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại
Kho bạc Nhà nước thì trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước
được phép trích từ tài khoản tiền gửi của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ
trợ và tái định cư mở tại Kho bạc Nhà nước vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu
tư tại Kho bạc Nhà nước và thông báo cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ
trợ và tái định cư.
Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của chủ
đầu tư mà chưa thực hiện chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách
nhiệm hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nguyên
nhân chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do diện tích đất thu hồi đang có tranh
chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong, thì số tiền bồi thường, hỗ
trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được tiếp tục gửi tại tài khoản
tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà nước; sau khi cơ quan nhà nước có
thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất). Trường
hợp chủ đầu tư không làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước, thì Kho bạc Nhà
nước được phép trích từ tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư để nộp lại ngân sách
nhà nước, giảm số vốn đã tạm ứng cho dự án và thông báo cho chủ đầu tư.
+ Đối với các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng khác, vốn tạm
ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm tạm ứng mà chủ đầu tư
chưa thanh toán để thu hồi tạm ứng, Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị chủ đầu
tư hoàn trả số vốn đã tạm ứng (trừ các trường hợp sau: có văn bản của cấp có thẩm
quyền (người phê duyệt dự toán) về việc cho phép kéo dài thời hạn thu hồi tạm ứng
để hoàn thành các khối lượng do các nguyên nhân khách quan; tạm ứng chi phí quản
lý dự án cho các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực). Sau thời hạn 03 tháng
kể từ thời điểm phải hoàn trả số vốn đã tạm ứng mà chủ đầu tư chưa thực hiện hoàn
trả thì Kho bạc Nhà nước được phép trích từ tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư để nộp
lại ngân sách nhà nước, giảm số vốn đã tạm ứng cho dự án và thông báo cho chủ đầu
tư.
4. Đề nghị các đơn vị 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 15/5/2020 (số liệu theo
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mẫu biểu kèm theo) gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/6/2020, trong báo cáo
nêu rõ các lý do, các khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.
(Công văn số 213/KBLS-KSC ngày 29/4/2020 của Kho bạc Nhà nước Lạng
Sơn; Sở Tài chính gửi kèm trên hệ thống VNPT-Ioffice).
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị chủ đầu tư quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (B/cáo);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TCKH các huyện, TP;
- Chánh VP Sở; QLNS, TCĐT;
- Các phòng: QLNS, TCĐT;
- Lưu: VT.

Đỗ Đức Thịnh
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ DƯ TẠM ỨNG
Kèm theo Công văn số

/STC-TCĐT ngày

tháng 5 năm 2020 của Sở Tài chính

Tên đơn vị

STT
1

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Sở Giao thông vận tải

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Sở Y tế

6

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

7

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNN

8

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

9

Ban Dân tộc

10

Chi cục PTNT Lạng Sơn

11

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

12

Công an tỉnh

13

Trung tâm nước sạch và VSMTNT

14

UBND huyện Đình Lập

15

UBND huyện Hữu Lũng

16

UBND huyện Cao Lộc

17

UBND huyện Bình Gia

18

Công ty CP Cấp thoát nước

19

UBND huyện Chi Lăng

20

Công ty TNHH Huy Hoàng

21

UBND thành phố

