ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:135 /UBND-TCKH

Đình Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đẩy mạnh công tác quyết toán
vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Trung tâm phát triển Quỹ đất;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Thực hiện Công văn số 100/UBND-KT ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về
việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; để thực hiện
tốt công tác quyết toán các dự án hoàn thành, xử lý kịp thời các vi phạm trong
quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời tất toán tài khoản của các dự án, hạch toán
tăng tài sản sau đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án
a) Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn
đầu tư xây dựng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt; thực
hiện lập, trình phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP
ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021
của Bộ Tài chính; đồng thời quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
theo quy định.
b) Rà soát các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2021 chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án
đã hoàn thành, chậm lập quyết toán); xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết
toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của
từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo
UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 10/02/2022.
c) Báo cáo UBND huyện các nhà thầu vi phạm về thời gian quyết toán hợp
đồng để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.
d) Đối với dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán chưa được bố trí
đủ vốn, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Người quyết định đầu tư và Phòng Tài
chính - Kế hoạch bố trí vốn để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo
quy định.
đ) Chủ động phối hợp, đôn đốc khẩn trương phê duyệt quyết toán hạng mục
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, để tổng hợp quyết toán toàn bộ dự án hoàn thành.
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e) Triển khai Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ,
Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính và văn bản chỉ
đạo này tới tất cả các nhà thầu có liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn
thành.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan:
a) Thực hiện thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án
hoàn thành đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của
Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và
Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ
thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.
b) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định số
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về việc thực hiện công khai danh
sách các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo
quyết toán.
c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết
toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.
d) Tham mưu nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về việc công khai danh sách các
nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán. Không để nhà thầu có vi phạm
quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham
gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.
đ) Thực hiện đánh giá các dự án đầu tư công theo quy định tại Nghị định số
29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, kịp thời báo cáo những trường
hợp vi phạm về quản lý đầu tư.
3. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng (các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
a) Theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình theo phân cấp, đồng thời đôn
đốc các chủ đầu tư thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình
phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo quy định tại Nghị định
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.
b) Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công
và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng
ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày
28/6/2020; đồng thời gửi văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu tới Phòng Tài
chính - Kế hoạch để phối hợp thực hiện và đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn
thành.
4. Tăng cường kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ
đầu tư, nhà thầu chậm quyết toán dự án hoàn thành, chậm quyết toán hợp đồng
theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của
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Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng;
khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động
sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
5. Phòng Nội vụ căn cứ theo quy định nhà nước về đánh giá, xếp loại chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể hoá trong thực hiện công tác quyết toán
vốn đầu tư công dự án hoàn thành, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể của chủ đầu tư, ban quản lý
dự án, cơ quan thẩm tra.
6. Kho bạc Nhà nước huyện: phối hợp với chủ đầu tư dự án trong việc thu
hồi khoản công nợ (phải thu) theo quyết định phê duyệt quyết toán để nộp trả ngân
sách nhà nước; xác nhận số liệu giải ngân theo năm ngân sách và đến thời điểm
khoá sổ để lập báo cáo quyết toán của dự án.
7. Trung tâm phát triển Quỹ đất phối hợp với các chủ đầu tư dự án đẩy
nhanh công tác lập báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
trình Chủ tịch UBND huyện duyệt quyết toán.
8. Các nhà thầu liên quan có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán hợp đồng đã
ký kết với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về hợp đồng làm cơ sở quyết
toán vốn đầu tư.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT.
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