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V/v hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành 

Kon Rẫy, ngày         tháng       năm 2022 

  
Kính gửi:  

- Các Phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị làm chủ đầu tư. 

 

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 

tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 886/UBND-HTKT ngày 29 

tháng 3 năm 2022 về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với 

các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

Thực hiện Văn bản số 4789/STC-TCĐT ngày 21/11/2022 của Sở Tài chính tỉnh 

về việc hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

Để hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành khi gửi đến Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện để thẩm tra, trình phê duyệt đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định 

của pháp luật. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đề nghị các đơn vị, địa phương, 

chủ đầu tư  khi lập, nộp hồ sơ quyết toán, cần lưu ý đến một số nội dung liên quan, 

như sau: 

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 

tháng 02 năm 2021; trong đó, tại điểm a khoản 1 Điều 30 nêu rõ: “Chi phí quản lý 

dự án được sử dụng để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc 

sau: ....quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm 

thu, bàn giao đưa vào sử dụng….”. Tại khoản 5 Điều 35 nêu rõ: “Chủ đầu tư có 

trách nhiệm thực hiện ....và quy đổi vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định 

đầu tư phê duyệt....” 

Nội dung, phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện tại Điều 12 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 

tháng 8 năm 2021; trong đó, tại khoản 1 nêu rõ: “.....Báo cáo quy đổi vốn đầu tư 

xây dựng được lập cùng hồ sơ quyết toán để trình người quyết định đầu tư phê 

duyệt.” 

Bên cạnh đó, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng 

quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; trong đó, tại khoản 4 Điều 102 quy định: Kết 

quả đánh giá kết thúc dự án là căn cứ để các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết 

toán dự án1.  

                     
1 Báo cáo này được gửi theo đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. 



Như vậy, ngoài hồ sơ quyết toán Chính phủ quy định tại Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP, thì Báo cáo quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình (quy định tại 

Nghị định 10/2021/NĐ-CP) và Báo cáo kết quả đánh giá kết thúc chương trình, dự 

án (quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP) là điều kiện, căn cứ để cấp có 

thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án. 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư dự án hoàn thành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều Văn bản chỉ đạo 

các Chủ đầu tư báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan, như: Báo cáo thời gian 

nghiệm thu hoàn thành so với kế hoạch được duyệt (Văn bản số 1905/UBND-

HTKT ngày 02/7/2021), Báo cáo làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc để 

mất vốn của dự án (Văn bản số 1812/UBND-KTTH ngày 22/8/2013, Văn bản số 

2357/UBND-KT ngày 31/8/2017)….để đảm bảo các dự án có dấu hiện vi phạm 

phải xử lý trước khi hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành theo quy định theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3430/UBND-HTKT ngày 24/12/2019. 

Từ các quy định nêu trên, để hồ sơ quyết toán thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo điều kiện, căn cứ quy 

định để thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đề nghị 

các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân 

huyện giao làm chủ đầu tư khi thực hiện lập, nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành, thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Lập, nộp Báo cáo quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình, nếu có (quy 

định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP) và Báo cáo kết quả đánh giá kết thúc dự án 

(quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP) cùng với Báo cáo quyết toán, Hồ sơ 

trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

Báo cáo quyết toán, hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành, phải đảm bảo đầy đủ, chính xác các nội dung quy định tại Điều 33, 

Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định 

tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

2. Tại Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán, ngoài các nội dung quy định, đề 

nghị các đơn vị, địa phương báo cáo bổ sung thời gian nghiệm thu hoàn thành so 

với kế hoạch được duyệt của dự án/công trình, giải trình nguyên nhân chậm trễ và 

trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có (Văn bản số 1905/UBND-HTKT 

ngày 02 tháng 7 năm 2021). Xác định đơn vị tiếp nhận tài sản danh mục và giá trị 

tài sản bàn giao cho từng đơn vị quản lý theo đúng quy định (Văn bản số 

2819//VP-HTKT ngày 12 tháng 8 năm 2021). Xác định cụ thể nguồn vốn bố trí để 

thanh toán các khoản còn phải trả sau khi dự án được phê duyệt quyết toán (Văn 

bản số 888/VP-KT ngày 17/4/2018) và các nội dung khác có liên quan đến dự án 

(nếu có)…. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện sẽ không nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành nếu chưa đảm bảo chính xác, đầy đủ các nội dung Chính phủ đã 



quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nêu trên2 (đề nghị các đơn vị 

lưu ý khi gửi Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán, đồng thời gửi đầy đủ Báo cáo 

quyết toán, Hồ sơ thẩm tra cùng biểu mẫu quyết toán đến Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện để sớm triển khai thẩm tra, trình phê duyệt theo quy định).  

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  đề nghị các đơn vị, các địa phương, các 

chủ đầu tư phối hợp thực hiện, đảm bảo hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên (th/h);  

- Uỷ ban nhân dân huyện (b/cáo);                                                                                                                               
- Lưu TCKH. 

 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Hải 

 
 

 
 

                     
2 Lưu ý: thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình phê duyệt quyết toán được tính 

từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày 

chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. 
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