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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quyết
toán các dự án hoàn thành sử
dụng vốn nhà nước

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án.
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án
hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, trong những năm gần đây công tác quyết toán
các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ; tuy nhiên, tình trạng
vi phạm quy định về quyết toán vẫn xảy ra ở một số chủ đầu tư, dự án. Theo
Công văn số 4100/BTC-ĐT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài chính về công khai tình
hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019, đến ngày
31/12/2019 trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn còn 179 dự án chưa nộp báo cáo
quyết toán, trong đó: số dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán là 144 dự án
(bao gồm 13 dự án do cấp tỉnh quản lý và 131 dự án do cấp huyện quản lý); số
dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 20 dự án (cấp huyện quản
lý), số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng trở lên là 15 dự án (cấp
huyện quản lý).
Để thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà
nước theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tất toán tài khoản của các dự án, bố
trí vốn thanh toán giảm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, kịp thời hạch toán
tăng tài sản sau đầu tư, cũng như xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết
toán, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra
quyết toán dự án hoàn thành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng
vốn Nhà nước, Công văn số 1045/UBND-KTTH ngày 04/10/2019 của UBND
tỉnh về việc đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn
nhà nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan, trong đó tập trung vào các nội
dung sau:
1. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án
- Thực hiện nghiêm việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng
vốn nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày
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20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng
nguồn vốn nhà nước và các quy định khác có liên quan.
- Thực hiện rà soát các dự án (công trình) sử dụng vốn nhà nước đã hoàn
thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019 trở về trước nhưng chưa lập
hồ sơ quyết toán. Xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn
vướng mắc cụ thể của từng dự án, xác định các nhà thầu chậm thanh, quyết toán,
đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ.
Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
- Trường hợp những dự án hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán do
Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập,
giải thể…) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải chịu trách
nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
- Hằng năm, căn cứ tình hình quyết toán dự án hoàn thành, các đơn vị có
trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ
sơ quyết toán hợp đồng gửi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
(Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố) tổng hợp.
- Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu
và pháp luật liên quan đối với các nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ
sơ quyết toán hợp đồng trong việc tham gia đấu thầu dự án mới.
2. UBND các huyện, thành phố
- Tăng cường chỉ đạo của cấp huyện, thành phố đối với cấp xã, phường,
thị trấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quyết toán dự
án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước để giảm tối đa tình trạng tồn đọng dự án đã
được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chậm thực hiện quyết toán.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quyết toán dự án
hoàn thành; ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn
thành và bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho các dự án đã phê duyệt quyết toán.
Yêu cầu các chủ đầu tư công khai danh sách các nhà thầu vi phạm việc quyết
toán hợp đồng, trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với quy định
pháp luật hiện hành đối với các nhà thầu có trong danh sách vi phạm quyết toán
hợp đồng nhằm hạn chế việc tham gia dự thầu các dự án mới do cấp mình quản
lý.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm
việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy
định; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự
án đã hoàn thành từ cuối năm 2019 trở về trước nhưng chưa hoàn thành công tác
lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, đồng thời xác định rõ nguyên nhân, vướng
mắc trong quá trình thực hiện và có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước
ngày 30/6/2020.
- Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi
vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết
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toán công trình theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày
27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh
doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở.
- Thường xuyên kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra
quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc cấp mình quản lý; rà soát, cơ cấu
lại tổ chức, đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức làm công tác thẩm tra quyết toán, bảo đảm thực hiện công tác quyết toán
có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
- Hằng năm đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn
thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua,
khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu có liên quan đến công
tác quyết toán dự án hoàn thành.
3. Sở Tài chính
- Đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực
hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TTBTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính. Hằng năm, trên cơ sở tình hình quyết
toán dự án hoàn thành, cung cấp đầy đủ thông tin các chủ đầu tư, ban quản lý dự
án vi phạm công tác quyết toán dự án hoàn thành gửi Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và
Đầu tư tổng hợp theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
thuộc thẩm quyền; tích cực, kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc về
công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn.
- Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc, bảo đảm thực
hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ. Hằng năm
có kế hoạch tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức làm công tác thẩm tra quyết toán trên địa bàn.
4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng và các Sở quản lý xây
dựng chuyên ngành khác).
- Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ
chức tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về
nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi
đưa công trình vào sử dụng.
- Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu có hành
vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết
toán công trình theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày
27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu
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xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh
doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh không giao dự
án mới cho các chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở
lên, theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số
10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự
án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; không bố trí kế hoạch vốn để thanh
toán số vốn còn thiếu cho các dự án, công trình chậm nộp báo cáo quyết toán từ
12 tháng trở lên; công khai danh sách các nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm
quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán.
6. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện
- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho vay và thanh toán đối
với dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị
với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, cơ quan phê duyệt quyết toán về quá
trình đầu tư của dự án.
- Đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thanh toán các khoản nợ phải thu,
nợ phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán, 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.
7. Sở Nội vụ
Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa nội dung
thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cá
nhân, tập thể và người đứng đầu đơn vị có liên quan đến công tác quyết toán dự
án hoàn thành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: KTCN, TH;
- Lưu: VT, KTN.
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