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UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC- TCĐT 
V/v công khai tình hình quyết 

toán dự án hoàn thành sử dụng 

vốn nhà nước năm 2020. 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hoà Bình, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

                             Kính gửi: - Các Sở, Ban nghành; 

                                             - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                             - Các Ban quản lý dự án. 

 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Công văn số 5678/BTC-ĐT ngày 31/5/2021 của Bộ Tài chính về 

việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 

2020; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quách Tất Liêm Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Công văn số 4265/VPUBND-TCTM ngày 07/6/2021 về việc công 

khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020; 

Sở Tài chính công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn 

nhà nước năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Số liệu công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành. 

1. Tổng số dự án hoàn thành trong năm báo cáo: (=2 + 3) là 1.070 dự án. 

1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là: 373 dự án (= 2.1 + 3.1.1. + 

3.2.1). 

1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là: 697 dự án (= 2.2 + 3.1.2. + 

3.2.2). 

2. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo là: 507 

dự án (=2.1+2.2): 

2.1. Dự án hoàn thành từ các năm trước chuyển sang là: 172 dự án. 

2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là: 335 dự án. 

2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 2.1. và 2.2 gồm: 

- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán: 2.468 tỷ đồng 

- Giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt: 2.459 tỷ đồng. 
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- Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt: 

97,5 tỷ đồng. 

- Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo: 11 tỷ đồng. 

3. Dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 563 dự án (= 

3.1 + 3.2): 

3.1. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán: 227 dự án; trong đó: 

3.1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là: 158 dự án. 

3.1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là: 69 dự án. 

3.1.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.1.1 và 3.1.2 gồm: 

- Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán là: 73 dự án. 

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng là:154 dự án. 

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng là: 0 dự án. 

3.2. Dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán là: 336 dự án; trong đó: 

3.2.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là: 43 dự án. 

3.2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là: 293 dự án. 

3.2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.2.1 và 3.2.2 gồm: 

- Dự án trong thời hạn lập quyết toán là: 302 dự án 

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dưới 24 tháng là: 23dự án. 

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán trên 24 tháng là: 11 dự án. 

(Chi tiết tại các phụ lục số 01,02,03 đính kèm) 

II. Đối với các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán. 

Đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã 

hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án 

hoàn thành (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập quyết toán dự án hoàn 

thành); xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ 

thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên 

cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử 

lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành, kết quả thực hiện gửi về 

Sở Tài chính trước ngày 31/11/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Tài chính. Trường hợp, Chủ đầu tư không thực hiện nộp hồ sơ quyết toán dự án 

hoàn thành đúng thời gian quy định thì Chủ đầu tư, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có các dự án chậm nộp hồ sơ quyết 

toán dự án hoàn thành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Tài chính thông báo đến các Sở, ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các Ban quản lý dự án, thực hiện công khai quyết toán dự án hoàn 

thành năm 2020, để Quý đơn vị được biết và phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- Kho bạc NN tỉnh;             (phối hợp) 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Phòng TCKH các huyện, TP; 

- Phòng Tin học T kê (đăng tải thông tin); 

- Phòng QLNS, TCĐT; 

- Lưu VP, (B.L). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                    Hoàng Văn Lộc   
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