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BÁO CÁO 

   Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 đối với  

các dự án sử dụng vốn Nhà nước, danh mục công trình, các chủ đầu tư và 

nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định tại Thông tư 

10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử 

dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Thực hiện Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 Bộ Tài 

chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ về công tác 

quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII. 

Căn cứ báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 

2020 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành năm 2020 đối với các dự án, công trình sử dụng vốn Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, như sau:  

1. Kết quả thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành:  

1.1. Số dự án đã phê duyệt phê duyệt quyết toán: 

Năm 2020, tổng số dự án, công trình đã  được phê duyệt quyết toán là: 839 dự 

án, công trình. Với tổng mức đầu tư là: 5.704.225 triệu đồng; Tổng giá trị đề nghị 

quyết toán là: 4.313.665 triệu đồng; Tổng giá trị quyết toán được duyệt: 4.255.362 

triệu đồng; Giá trị quyết toán được duyệt giảm so với giá trị đề nghị quyết toán là: 

58.303 triệu đồng; tương ứng 1,35%; Tổng số vốn còn lại chưa thanh toán so với 

giá trị quyết toán được duyệt là: 681.202 triệu đồng. Số vốn đã được xử lý đến thời 

điểm ký gửi báo cáo: 3.681.312 triệu đồng. Trong đó: 

- Đối với các công trình do cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính đã thẩm tra trình 

UBND tỉnh phê duyệt quyết toán được tổng số 114 dự án, công trình hoàn thành 

với tổng mức đầu tư là: 3.536.805 triệu đồng; Tổng giá trị đề nghị quyết toán là: 
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2.268.093 triệu đồng; Tổng giá trị quyết toán được duyệt: 2.232.544 triệu đồng; 

Giá trị quyết toán được duyệt giảm so với giá trị đề nghị quyết toán là: 35.549 triệu 

đồng; tương ứng 1,57% Tổng số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết 

toán được duyệt là: 172.174 triệu đồng. 

- Đối với các dự án, công trình do cấp huyện quản lý: UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện phê duyệt quyết toán được tổng số: 642 dự án, công trình hoàn 

thành với tổng mức đầu tư là: 2.027.068 triệu đồng; Tổng giá trị đề nghị quyết toán 

là: 1.910.806 triệu đồng; Tổng giá trị quyết toán được duyệt: 1.888.663 triệu đồng; 

Giá trị quyết toán được duyệt giảm so với giá trị đề nghị quyết toán là: 22.143 triệu 

đồng; tương ứng 1,15%; Tổng số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết 

toán được duyệt là: 464.716 triệu đồng. 

- Đối với các dự án, công trình do cấp xã quản lý: UBND các xã thực hiện 

phê duyệt quyết toán được tổng số: 83 dự án, công trình hoàn thành với tổng mức 

đầu tư là: 140.352 triệu đồng; Tổng giá trị đề nghị quyết toán là: 134.766 triệu 

đồng; Tổng giá trị quyết toán được duyệt: 134.155 triệu đồng; Giá trị quyết toán 

được duyệt giảm so với giá trị đề nghị quyết toán là: 611 triệu đồng; tương ứng 

0,45%; Tổng số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được duyệt là: 

44.312 triệu đồng. 

Như vậy, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại ra khỏi giá trị đề 

nghị quyết toán là: 58.303 triệu đồng.  

(Chi tiết theo Biểu số 01/BC-STC kèm theo) 

1.2. Dự án chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

1.2.1. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán 

a. Số dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán đang trong 

thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 208 dự án, công trình với tổng mức 

đầu tư là: 2.087.547 triệu đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán là: 1.719.410 

triệu đồng. Trong đó:  

- Đối với các công trình do cấp tỉnh quản lý:  

+ Tổng số: 46 dự án, công trình. 

+ Tổng mức đầu tư: 1.565.845 triệu đồng. 

+ Tổng giá trị đề nghị quyết toán: 1.236.654 triệu đồng. 

- Đối với các dự án, công trình do cấp huyện quản lý 

+ Tổng số: 137 dự án, công trình. 

+ Tổng mức đầu tư: 491.861 triệu đồng. 

+ Tổng giá trị đề nghị quyết toán: 454.368 triệu đồng. 

- Đối với các dự án, công trình do cấp xã quản lý 

+ Tổng số: 25 dự án, công trình. 
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+ Tổng mức đầu tư: 29.841 triệu đồng. 

+ Tổng giá trị đề nghị quyết toán: 28.388 triệu đồng. 

b. Số dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán đang chậm 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng: 0 dự án, công trình; 

c. Số dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán chậm thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng: 0 dự án, công trình; 

1.2.2. Dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 

Đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh còn 148 dự án, công trình hoàn thành 

chưa quyết toán với tổng mức đầu tư là: 6.243.891 triệu đồng, tổng số vốn đã 

thanh toán là: 4.102.197 triệu đồng. 

Trong đó: 

a. Số dự án, công trình trong thời hạn lập báo cáo quyết toán: 108 dự án, 

công trình với tổng mức đầu tư là: 1.053.390 triệu đồng, tổng số vốn đã thanh 

toán là 700.049 triệu đồng.  

b. Số dự án, công trình Chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 

tháng: 21 dự án, công trình với tổng mức đầu tư là: 2.999.907 triệu đồng, tổng 

số vốn đã thanh toán là: 1.601.886 triệu đồng.  

c. Số dự án, công trình Chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 

tháng: 19 dự án, công trình với tổng mức đầu tư là: 2.190.594 triệu đồng, tổng 

số vốn đã thanh toán là: 1.800.262 triệu đồng.  

(Chi tiết theo Biểu số 01/BC-STC kèm theo) 

2. Công khai danh mục dự án chậm quyết toán, danh sách các chủ đầu 

tư, ban quản lý dự án và nhà thầu vi phạm quy định về thời gian quyết toán 

dự án hoàn thành đến ngày 31/12/2020 như sau: 

2.1. Công khai các dự án chậm quyết toán: 

 Đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh còn 40 dự án, công trình chủ đầu tư 

chậm quyết toán với tổng mức đầu tư là: 5.190.501 triệu đồng, tổng số vốn đã 

thanh toán là: 3.402.148 triệu đồng.  

- Đối với các công trình do cấp tỉnh quản lý:  

+ Tổng số: 28 dự án, công trình. 

+ Tổng mức đầu tư: 4.888.592 triệu đồng. 

+ Tổng số vốn đã thanh toán: 3.153.057 triệu đồng. 

- Đối với các dự án, công trình do cấp huyện quản lý 

+ Tổng số: 11 dự án, công trình. 

+ Tổng mức đầu tư: 296.213 triệu đồng. 

+ Tổng số vốn đã thanh toán: 244.487 triệu đồng. 

- Đối với các dự án, công trình do cấp xã quản lý 
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+ Tổng số: 01 dự án, công trình. 

+ Tổng mức đầu tư: 5.696 triệu đồng. 

+ Tổng số vốn đã thanh toán: 4.604 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Biểu 02/BC-STC  kèm theo). 

2.2. Công khai các chủ đầu tư: 

Đến ngày 31/12/2020 trên địa bàn toàn tỉnh còn 11 đơn vị chủ đầu tư vi 

phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; 

(Chi tiết theo Biểu 03/BC-STC kèm theo) 

2.3. Công khai các nhà thầu: 

Đến thời điểm 31/12/2020, toàn tỉnh còn 54 đơn vị nhà thầu vi phạm quy 

định về thời gian quyết toán hợp đồng theo quy định.  

(Chi tiết theo Biểu 04/BC-STC kèm theo) 

3. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư 

hoàn thành   

3.1. Nhận xét, đánh giá: 

3.1.1. Ưu điểm: 

Năm 2020, tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND 

và UBND tỉnh Phú Thọ. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị và các 

chủ đầu tư trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc và tập trung thực hiện công tác 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, báo cáo và xử lý các khó 

khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán, kịp thời thông báo tình trạng chậm 

quyết toán đến các chủ đầu tư nên công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa 

bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể:  

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 598/UBND-KTTH ngày 

24/02/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra đối với các Chủ đầu tư lập 

báo cáo quyết toán dự án, công trình hoàn thành chậm so với quy định và văn 

bản số 5914/UBND-KTTH ngày 31/12/2020 về việc thanh tra trách nhiệm của 

chủ đầu tư, nhà thầu thi công có dự án, công trình hoàn thành chậm quyết toán 

kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 18/03/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về 

việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác quyết toán dự án, công 

trình hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước đối với một số Chủ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 07/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TTr về 

việc Thanh tra trách nhiệm trong việc chậm quyết toán các dự án công trình 

hoàn thành tại UBND thành phố Việt Trì. 
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Sở Tài chính đã ban hành 34 văn bản để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị 

trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm giải 

quyết dứt điểm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành. 

Qua đó, số công trình chậm quyết toán trên phạm vi toàn tỉnh giảm từ 46 

dự án tại thời điểm 31/12/2019 xuống còn 40 dự án. Trong năm không có dự án 

chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

3.1.2. Tồn tại, hạn chế: 

Hiện vẫn còn tình trạng các chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm thời gian quyết 

toán dự án hoàn thành, chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Tính đến 

31/12/2020 toàn tỉnh còn 19 dự án, công trình hoàn thành chậm nộp báo cáo 

quyết toán trên 24 tháng. 

*  Nguyên nhân: 

- Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu chưa chấp hành nghiêm, 

còn vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để gửi 

cơ quan thẩm tra quyết toán thẩm tra theo quy định.  

- Công tác theo dõi, quản lý và lưu trữ hồ sơ của một số Chủ đầu tư còn 

thiếu khoa học, một số dự án kéo dài và trải qua nhiều chủ đầu tư, ban quản lý 

dự án các thời kỳ dẫn đến hồ sơ bị thất lạc, không khôi phục lại được. 

- Một số nhà thầu chưa quan tâm và chưa phối hợp với các chủ đầu tư, còn 

chây ì không thực hiện lập và cung cấp hồ sơ thuộc chức năng nhiệm vụ của 

mình mặc dù đã được chủ đầu tư đôn đốc, ví dụ như: Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Phú Cường (03 dự án); Công ty cổ phần xây lắp cơ khí Phương Nam 

(02 dự án); Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thành Công (02 dự án); Công 

ty TNHH Hương Quỳnh (02 dự án); Công ty cổ phần Licogi14 (02 dự án); Công 

ty CP thiết bị Tân Phát (02 dự án); … 

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số huyện và chủ đầu tư 

chưa đảm bảo chất lượng, còn chậm trễ: Số lượng công trình tồn đọng chưa thật 

chính xác, chưa phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác 

quyết toán công trình hoàn thành đến các cấp lãnh đạo để tìm biện pháp tháo gỡ. 

Đã gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như việc tổng hợp, đôn đốc, theo 

dõi các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành. Ví dụ như: 

UBND huyện Tam Nông, UBND huyện Lâm Thao, UBND huyện Phù Ninh, 

UBND huyện Đoan Hùng, ....  

- Việc xử lý vi phạm trong công tác quyết toán theo Chỉ thị 27/CT-TTg 

chưa  được các cấp lãnh đạo của các Sở, cơ quan thuộc tỉnh và UBND huyện, thị 

xã, thành phố quan tâm. Các vi phạm về thời gian quyết toán dự án hoàn thành 

vẫn chưa được xử lý kiên quyết.      
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3.2. Kiến nghị, đề xuất 

Để tiếp tục tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán 

vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm các dự án, công trình vi phạm thời gian quyết 

toán dự án hoàn thành; Sở Tài chính trân trọng đề xuất với UBND tỉnh một số 

nội dung như sau: 

- Tiếp tục chỉ đạoVăn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên 

quan để công bố công khai danh mục công trình, danh sách chủ đầu và các đơn 

vị nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định. Đồng thời yêu cầu kiểm 

điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc 

thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình còn để tồn 

đọng các dự án, công trình chậm quyết toán. 

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Không tham mưu chủ trương đầu tư, 

không thẩm định dự án mới cho các cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án 

chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên; Không bố trí kế hoạch vốn để 

thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ tháng 

12 trở lên; Không tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao thầu 

các dự án mới cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm quy định trong 

việc quyết toán dự án hoàn thành. 

- Chỉ đạo Kho bạc nhà nước tỉnh: 

+  Rà soát, thống kê danh mục dự án, công trình hoàn thành có giao dịch tại 

Kho bạc nhà nước tỉnh, kho bạc nhà nước huyện đã nghiệm thu hoàn thành 

nhưng Chủ đầu tư chưa lập hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành 

theo quy định gửi Sở Tài chính. 

+ Kiểm tra, đối chiếu xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đối với các dự án 

đảm bảo đúng quy định; đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ quan 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án theo quy định. 

+ Sao y, cung cấp hồ sơ tài liệu các dự án không còn hồ sơ quản lý đầu tư 

để phục hồi hồ sơ quyết toán khi có yêu cầu của chủ đầu tư bằng văn bản. 

- Chỉ đạoThanh tra tỉnh: Khi thực hiện thanh tra tại các đơn vị có sử dụng 

vốn nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, tại các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng trong đó có nội dung thanh tra và kết luận việc thực hiện quy 

định quyết toán dự án hoàn thành, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền từng nội 

dung vi phạm. 

- Chỉ đạo Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thanh 

tra, kiểm tra chuyên ngành thực hiện thanh, kiểm tra đối với các chủ đầu tư lập 

báo cáo quyết toán dự án, công trình hoàn thành chậm trễ so với quy định và làm 

rõ sai phạm, xử phạt theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27 
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tháng 11 năm 2017 của Chỉnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu 

xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở. 

- Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 

đánh giá các nhiệm vụ giải pháp trong việc đưa nội dung thực hiện công tác 

quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và 

bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết 

toán. 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần chấp hành nghiêm quy 

định về thời gian lập hồ sơ; nâng cao năng lực, tuân thủ quản lý dự án đầu tư; 

chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải 

trình… trong giai đoạn thẩm tra quyết toán. 

Trên đây là báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 

2020 đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước, danh mục các dự án, công trình; 

danh sách các chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán dự án 

hoàn thành theo quy định đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước.  

 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh( B/cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (P/h); 

- Sở Xây dựng ( P/h); 

- Sở Nội vụ (P/h); 

- Thanh tra tỉnh (P/h); 

- KBNN tỉnh(P/h); 

- GĐ; PGĐ (Ô.Quyền); 

 

- Lưu: VT, TCĐT.  

 

 
Đỗ Đình Quyền 
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