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BÁO CÁO 

Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án 

đã đƣợc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

nhƣng chƣa nộp báo cáo quyết toán đến 30/11/2018 

     

Căn cứ Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-KHĐT-XD-GTVT-

NTPTNT-CT-NV-KBNNngày 03 tháng 07 năm 2018về việc phối hợp trong 

công tác quản lý dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa 

phương giữa Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng,Sở Giao thông 

Vận tải,Sở Nông nghiệp và PTNT,Sở Công thương, Sở Nội vụ, Kho bạc nhà 

nước. 

Sở Tài chính báo cáo các dự án hoàn thành (hoặc ngưng thực hiện) thuộc 

tỉnh quản lý chậm nộp hồ sơ quyết toán và dự án đã được kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM NỘP HỒ SƠ 

QUYẾT TOÁN:  

1. Dự án hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (biểu số 01):  

Tính đến ngày 30/11/2018có05dự án các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ 

quyết toán. 

So với báo cáo số 478/BC-STC ngày 05/11/2018giảm 01 dự án. 

2. Dự án hoàn thành đã nộp Báo cáo quyết toán nhƣng chƣa đủ hồ sơ 

quyết toán (biểu số 02): 

Tính đến ngày 30/11/2018, có 01 dự án chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết 

toán nhưng chưa đủ thủ tụcvới giá trị đề nghị quyết toán là 31.450 triệu đồng. 

Sở Tài chính đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.  

So với báo cáo số 478/BC-STC ngày 05/11/2018 số dự án không thay 

đổi. 

II. TÌNH HÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TRA 

CÔNG TÁC NGHIỆM THU 

Tính đến 30/11/2018, Sở Tài chính nhận được văn bản của sở xây dựng 

chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn 

thành của các dự án do tỉnh quản lý, trong đó có 02 dự án chưa nộp báo cáo 

quyết toán về Sở Tài chính (biểu số 03). 

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ: 

1. Nhận xét: 
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Thời gian qua, các Chủ đầu tư có nhiều tích cực trong việc báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính để trình thẩm tra phê duyệt quyết 

toán; tuy nhiên, hồ sơ quyết toán gửi đến Sở Tài chính đa số chưa đảm bảo đủ 

thủ tục theo quy định, đơn vị bổ sung nhiều lần, thời gian bổ sung hồ sơ kéo dài. 

Mặc dù Sở Tài chính có thông báo thời hạn gửi bổ sung hồ sơ nhưng đa số các 

chủ đầu tư gửi bổ sung hồ sơ rất chậm so với thời hạn Sở Tài chính thông báo 

làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.  

2. Kiến nghị: 

2.1 Các Sở, ban, ngành tỉnh: 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư 

các dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương theo 

từng nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TC-

KHĐT-XD-GTVT-NTPTNT-CT-NV-KBNN ngày 03/7/2018 và các văn bản có 

liên quan. 

2.2 Các Chủ đầu tư: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2365/UBND-KTN ngày 

27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác quyết toán dự án hoàn thành và công tác lập báo cáo. 

-Đối với các chủ đầu tư có dự án phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết 

toán tính đến 30/11/2018: Tăng cường trách nhiệm,khẩn trương bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

-Đối với các chủ đầu tư có dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán tính đến 

30/11/2018: tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, lập 

báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính theo quy định. 

- Những dự án đã được thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu 

công trình hoàn thành nhưng chưa lập báo cáo quyết toán, đề nghị chủ đầu tư 

nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định và lập báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành gửi về Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán./. 

 

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);      PHÓ GIÁM ĐỐC 

- SKH&ĐT,SNV,KBNN (p/h); 

- SXD,GTVT,NNPTNT,CT (p/h); 

- Các đơn vị tại Biểu số 01,02,03 (t/h); 

- Phòng TH và TK (đăng Website);  

- Lưu:VT,PTCĐT.  
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