
 

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

          SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STC-TCĐT  
V/v triển khai thực hiện Thông tư 

số 96/2021/TT-BTC ngày 

11/11/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử 

dụng trong công tác quyết toán. 

 Lạng Sơn, ngày         tháng        năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý xây 

dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Ngày 11/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC 
quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. Thông tư này 
áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện hoặc có liên 
quan đến công tác quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án 
hoàn thành. 

Để công tác quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án 
hoàn thành trên địa bàn được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Sở Tài 
chính thông báo đến các chủ đầu tư cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố về nội dung của Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của 
Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán 
như sau: 

1. Thông tư này quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong 
công tác quyết toán gồm: 

a) Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ). 

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ gồm 9 
biểu mẫu: Mẫu số 01/QTNĐ; Mẫu số 02/QTNĐ; Mẫu số 03/QTNĐ; Mẫu số 
04/QTNĐ; Mẫu số 05/QTNĐ; Mẫu số 06/QTNĐ; Mẫu số 07/QTNĐ; Mẫu số 
08/QTNĐ; Mẫu số 09/QTNĐ. 

b) Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công 
dự án hoàn thành (không bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư). 

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự 
án hoàn thành gồm 15 biểu mẫu: Mẫu số 01/QTDA; Mẫu số 02/QTDA; Mẫu số 
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03/QTDA; Mẫu số 04/QTDA; Mẫu số 05/QTDA; Mẫu số 06/QTDA; Mẫu số 
07/QTDA; Mẫu số 08/QTDA; Mẫu số 09/QTDA; Mẫu số 10/QTDA; Mẫu số 
11/QTDA; Mẫu số 12/QTDA; Mẫu số 13/QTDA; Mẫu số 14/QTDA; Mẫu số 
15/QTDA. Thông tin, số liệu được lấy tại thời điểm chủ đầu tư khóa sổ lập báo 
cáo quyết toán. 

 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

- Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 

+ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán 
tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách 
hàng năm. 

+ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán 
dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. 

+ Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 hướng dẫn quản lý, 
thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thực hiện kế 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng. 

+ Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh 
toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

+ Mục VI Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 hướng dẫn 
quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự 
án thủy điện Sơn La. 

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng 
tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản 
sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề 
các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài 
chính (Phòng Tài chính Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Tài chính xem 
xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện; 

- Phòng Tài chính KH các huyện và thành phố; 

- Ban QLDA ĐTXD các huyện và thành phố; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện và thành phố;  

- Lãnh đạo Sở;                                               

- Các phòng CM, VP Sở, Thanh tra Sở, Trang TTĐT; 

- Lưu: VT.                 

                           

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-85-2017-tt-btc-quyet-toan-von-dau-tu-ngan-sach-theo-nien-do-ngan-sach-hang-nam-362012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-10-2020-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-su-dung-von-nha-nuoc-436450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-85-2014-tt-btc-quan-ly-quyet-toan-von-dau-tu-xay-dung-tu-ngan-sach-bao-ve-phat-trien-rung-238273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-349-2016-tt-btc-thanh-toan-quyet-toan-von-dau-tu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-2016-2020-329899.aspx
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

3 Ban Quản lý dự  án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT 

4 Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông 

5 Ban Dân tộc 

6 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

7 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

8 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 

9 Công an tỉnh 

10 Công ty TNHH Huy Hoàng 

11 Công ty CP Cấp thoát nước 

12 Công ty Điện lực Lạng Sơn 

13 Chi cục Kiểm lâm 

14 Chi cục phát triển nông thôn 

15 Chi cục Thú Y 

16 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

17 Hội chữ thập đỏ 

18 Hội Nông dân 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 

20 Sở Tài nguyên và Môi trường 

21 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

22 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

23 Sở Giao thông vận tải 

24 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

25 Sở Nội vụ 

26 Sở Công thương 

27 Sở Y tế 
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28 Sở Lao động thương binh và Xã hội 

29 Trường Quân sự địa phương 

30 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

31 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

32 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

33 Trung tâm khuyến nông tỉnh 

34 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

35 Văn phòng Tỉnh ủy 

36 Văn phòng UBND tỉnh 

37 UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn 

38 Kho bạc nhà nước tỉnh, các huyện 

39 Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố 

40 Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các huyện và thành phố Lạng Sơn 

41 Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện và thành phố 

 


		2021-12-14T15:08:42+0700


		2021-12-14T15:22:44+0700


		2021-12-14T15:22:44+0700


		2021-12-14T15:22:44+0700


		2021-12-14T15:22:44+0700




