
1 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
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Thông tư 10/2020/TT-BTC 
của Bộ Tài chính. 
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Tực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính 

Quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước. 

Để đảm thống nhất quản lý quyết toán dự án hoàn thành trên phạm vi địa 

bàn toàn tỉnh; Sở Tài chính hướng dẫn thêm một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư: 

1.1. Về quyết toán công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành 

đưa vào sử dụng và thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự 

án hoàn thành:   

- Trường hợp cần thiết phải quyết toán công trình, hạng mục công trình độc 

lập hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có văn bản kèm theo hồ sơ liên quan 

gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Trường hợp cần phải thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành trước khi trình phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư có văn 

bản kèm theo hồ sơ liên quan gửi Sở Tài chính (bao gồm các dự án đã được phê 

duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán độc lập chung với kế hoạch đấu thầu 

dự án) kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Quy trình, thời gian kiểm tra, tham mưu của Sở Tài chính thực hiện theo 

Văn bản số 3243/UBND-TH1 ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai 

một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.  

1.2. Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND tỉnh (trừ các dự án UBND tỉnh ủy 

quyền phê duyệt dự án) và 01 bộ hồ sơ đến Sở Tài chính. Hồ sơ bao gồm đầy đủ 

các tài liệu quy định tại Điều 7 của Thông tư số 10/2020/TT-BTC. Cụ thể:  

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 

ngành, khu vực; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư dự 

án đầu tư sử dụng nguồn vốn Nhà nước.   
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a) Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán:  

Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán do chủ đầu tư ký trình với 

đầy đủ các nội dung sau: (1) Các thông tin chung của dự án; (2) Nguồn vốn đầu 

tư của dự án; (3) Chi phí đầu tư; (4) Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản; 

(5) Giá trị hình thành tài sản qua đầu tư; (6)Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị 

tồn đọng; (7) Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với 

kết luận của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kết quả điều 

tra của cơ quan pháp luật; (8) Kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành của đơn vị kiểm toán độc lập; (9) Kiến nghị.  (Có mẫu tờ trình kèm theo) 

b) Biểu mẫu báo cáo quyết toán: 

Các biểu mẫu quyết toán theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 

10/2020/TT-BTC; Biểu mẫu do chủ đầu tư ký hoặc Ban quản lý dự án ký nếu 

được chủ đầu tư ủy quyền. Trường hợp dự án có thuê đơn vị kiểm toán độc lập 

kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư căn cứ báo cáo kết 

quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập để lập tờ trình đề nghị thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán, không phải lập lại các biểu mẫu báo cáo quyết toán. 

c) Các hồ sơ khác:  

Khi nộp hồ sơ trình thẩm tra quyết toán tại Sở Tài chính, ngoài các hồ sơ, 

tài liệu đã quy định cụ thể tại Điều 7 của Thông tư số 10/2020/TT-BTC, chủ đầu 

tư có trách nhiệm xuất trình các hồ sơ liên quan khác để bổ sung (nếu cần thiết). 

2. Đối các dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, cấp xã quyết 

định đầu tư:  

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác 

quyết toán dự án hoàn thành ở địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã 

có quy định cụ thể, phù hợp về quyết toán công trình, hạng mục công trình độc 

lập hoàn thành đưa vào sử dụng và thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo 

quyết toán dự án hoàn thành; Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có hướng 

dẫn cụ thể về hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán nếu cần thiết.  

3. Chế độ báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng 

nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh: 

- Trước ngày 10 tháng 01 hằng năm, các chủ đầu tư gửi Sở Tài chính báo 

cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành trong năm báo cáo của các dự án sử 

dụng nguồn vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu tư  

(theo Mẫu 12/QTDA, Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính).  

- Trước ngày 20 tháng 01 hằng năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch các 

huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính báo cáo tình hình quyết toán dự án 

hoàn thành trong năm báo cáo của các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước do 

UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (theo Mẫu 12/QTDA, Thông tư số 

10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính). 
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- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị được 

giao làm chủ đầu tư chỉ đạo thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định và 

chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung, tính chính xác của số liệu và việc 

chậm gửi báo cáo về Sở Tài chính.  

Để thuận tiện cho các đơn vị trong công tác lập hồ sơ quyết toán, Sở Tài 

chính gửi kèm file mềm mẫu tờ trình, biểu mẫu báo cáo quyết toán, bảng tính 

chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo văn bản này qua hệ thống gửi nhận 

văn bản điện tử và đăng tải trên trang web của Sở Tài chính 

(sotaichinh.hatinh.gov.vn) trong mục “Thư viện văn bản”.  

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, 

trường hợp có vướng mắc hoặc cần làm rõ nội dung của Thông tư, các đơn vị có 

văn bản gửi Sở Tài chính để được hướng dẫn, giải đáp. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);                    

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phùng Thị Nguyệt 
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