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BÁO CÁO 

Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 
 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng 

vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công 

tác quyết toán; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình quyết toán vốn 

đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 như sau: 

1. Tổng số dự án hoàn thành trong năm báo cáo là 530 dự án 

2. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo: tổng số 

429 dự án, trong đó: Dự án hoàn thành các năm trước là 248 dự án; hoàn thành 

trong năm báo cáo là 181 dự án. 

Tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 1.511,7 tỷ đồng, giảm 8,12 tỷ 

đồng, bằng 0,53% so với giá trị chủ đầu tư đề nghị, cụ thể: 

- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 1.519,8 tỷ đồng. 

- Giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt: 1.511,7 tỷ đồng. 

- Số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá 

trị quyết toán được duyệt: 87,49 tỷ đồng. 

3. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt 

quyết toán: tổng số 21 dự án, trong đó: 

- Dự án hoàn thành các năm trước là 08 dự án. 

- Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là 13 dự án. 

- Chi tiết số liệu: 

+ Dự án trong thời gian quyết toán theo quy định là 15 dự án (bao gồm 01 

dự án do cấp tỉnh quản lý; 13 dự án do cấp huyện quản lý và 01 dự án cấp xã 

quản lý). 

+ Dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán là 06 dự (cấp huyện 

quản lý). 

4. Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán: tổng số 80 dự án, 

trong đó: 
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- Dự án từ các năm trước chuyển sang là 04 dự án. 

- Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là 76 dự án. 

- Chi tiết số liệu: 

+ Dự án trong thời hạn lập hồ sơ quyết toán là 79 dự án (bao gồm 02 dự án 

do cấp tỉnh quản lý; 75 dự án do cấp huyện quản lý và 02 dự án cấp xã quản lý). 

+ Dự án vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán trình phê 

duyệt là 01 dự án (cấp tỉnh quản lý). 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

5. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành 

5.1. Tồn tại, vướng mắc 

- Một số dự án, công trình kéo dài nên ảnh hưởng đến việc lưu giữ hồ sơ, 

theo dõi và đôn đốc công tác quyết toán. 

- Một số dự án, công trình nhà thầu không phối hợp với chủ đầu tư trong 

công tác lập báo cáo quyết toán. 

- Một số chủ đầu tư, chủ dự án chưa thực sự quan tâm đến công tác quyết 

toán dự án hoàn thành nên hiện vẫn còn những dự án, công trình hoàn thành 

chậm quyết toán, chưa xử lý dứt điểm công tác quyết toán, công trình kéo dài 

nhiều năm chưa quyết toán được. 

5.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân chủ quan 

- Do năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa tuân thủ về quy 

trình, trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản, chưa thực hiện đúng chức 

năng nhiệm vụ của mình, còn thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đối 

với công tác quyết toán dự án hoàn thành; việc phân công và phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại quyết toán dự án hoàn 

thành chưa được thực hiện một cách triệt để và quyết liệt. Việc lập và gửi hồ sơ 

quyết toán dự án hoàn thành chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm, gây 

sức ép lớn về đảm bảo thời gian cho đội ngũ công chức làm công tác thẩm tra 

quyết toán. 

- Do một số nhà thầu chưa quan tâm và chưa phối hợp với các chủ đầu tư, 

không thực hiện lập và cung cấp hồ sơ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình mặc 

dù đã được chủ đầu tư đôn đốc.  

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị, một số 

huyện và chủ đầu tư chưa đảm bảo chất lượng: số lượng công trình tồn đọng 

chưa thật chính xác, chưa phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác quyết toán công trình hoàn thành đến các cấp lãnh đạo để tìm biện pháp 

tháo gỡ, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như việc tổng hợp, đôn đốc, 

theo dõi các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành. 
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b) Nguyên nhân khách quan 

- Do cơ chế về quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập, thường xuyên 

thay đổi. Công tác quán triệt các văn bản chế độ mới chưa kịp thời gây lúng túng 

cho các cơ quan quản lý chuyên ngành và các chủ đầu tư. 

- Do hiện nay không có quy định tạm giữ chờ quyết toán nên khi đã được 

cấp vốn tương ứng khối lượng mà nhà thầu thực hiện thì một số nhà thầu lảng 

tránh việc lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán và hoàn thiện chứng từ thuộc 

phạm vi trách nhiệm của nhà thầu. 

6. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định 

tăng mức xử phạt các đơn vị, tổ chức vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán 

trình phê duyệt. 

- Đề nghị Bộ Tài chính tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm tra quyết toán ở địa 

phương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính./. 

 

Nơi nhận:                             
- Như trên; 

- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV,  

   Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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