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Thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài 
chính quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước; sau 
khi xem xét đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1730/STC-TCĐT ngày 
15/5/2020 về việc triển khai một số nội dung quy định tại Thông tư số 
10/2020/TTBTC của Bộ Tài chính; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Về việc quyết toán công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành 

đưa vào sử dụng và kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 
thành các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư:   

- Đối với việc quyết toán công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn 
thành đưa vào sử dụng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định; Trường hợp đủ điều 
kiện quyết toán, Sở Tài chính có văn bản thông báo chủ đầu tư lập báo cáo quyết 
toán trình Sở Tài chính thẩm tra, UBND tỉnh phê duyệt quyết toán công trình, 
hạng mục công trình hoàn thành; Trường hợp không đủ điều kiện quyết toán, Sở 
Tài chính báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, thời gian thực hiện 
không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của chủ đầu tư. 

- Đối với việc kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn 
thành các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư: Giao Sở Tài 
chính chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định; thời hạn thực 
hiện không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của chủ đầu tư.    

2. Về chế độ báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn 
vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo 
cáo năm về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 
trên địa bàn tỉnh theo đúng các nội dung, yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư 
nên trên, gửi Bộ Tài chính và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, các PVP; 
- Lưu: VT, TH1. 
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