
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––  ––––––––––––––––––––––––    

Số:             /UBND-KTTH Phú Thọ, ngày          tháng 02 năm 2021. 

V/v tăng cường và xử lý dứt điểm 

công tác quyết toán vốn đầu tư các 

dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các chủ đầu tư, chủ dự án. 

 

 

Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của Sở Tài chính (tại Văn bản số 36/BC-STC 

ngày 19/02/2021) về 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 số 10/2020/TT-BTC ngày 

20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Năm 2020 có tổng số 839 dự án, công trình hoàn thành đã thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán; 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 được phê duyệt quyết toán là 

4.255.362 triệu đồng. Trong đó có: 

- 208 dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán đang trong thời 

hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán với tổng mức đầu tư là 2.087.547 triệu đồng; 

tổng giá trị đề nghị quyết toán là 1.7019.410 triệu đồng.  

- 148 dự án, công trình đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán (Trong đó: 

108 dự án, công trình trong thời hạn lập báo cáo quyết toán với tổng mức đầu tư 

là 1.053.390 triệu đồng, tổng số vốn đã thanh toán là 700.049 triệu đồng; 21 dự 

án, công trình chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng với tổng 

mức đầu tư là 2.999.907 triệu đồng, tổng số vốn đã thanh toán là 1.601.886 triệu 

đồng; 19 dự án, công trình chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng 

với tổng mức đầu tư là 2.190.594 triệu đồng, tổng số vốn đã thanh toán là 

1.800.262 triệu đồng). 

Như vậy, hiện vẫn còn 40 dự án, công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu 

tư chậm quyết toán theo quy định (28 dự án, công trình do cấp tỉnh quản lý; 11 dự 

án, công trình do cấp huyện quản lý; 01 dự án, công trình do cấp xã quản lý). 

Bên cạnh một số chủ đầu tư, chủ dự án, nhà thầu đã có chuyển biến tích 

cực trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; vẫn còn một số nơi, một số đơn 

vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quyết toán dự án hoàn thành, gồm có 11 



đơn vị chủ đầu tư; 54 đơn vị nhà thầu. Đặc biệt, vẫn còn 19 dự án, công trình hoàn 

thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng. 

(Danh sách chủ đầu tư và nhà thầu tại Phụ biểu số 01, 02 kèm theo). 

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; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án thực 

hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: 

- Chỉ đạo, tăng cường xử lý, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị trực thuộc 

thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình theo quy định. Tập trung chỉ đạo 

giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu 

tư dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng dự án, công trình chậm 

quyết toán. Đồng thời, chấp hành chế độ thông tin báo cáo đảm bảo yêu cầu về nội 

dung, chất lượng cũng như thời gian theo quy định.  

- 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. 

- Không giao hoặc không tham mưu, đề xuất giao dự án mới cho chủ đầu 

tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên 

theo quy định; không bố trí kế hoạch vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo 

cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi 

phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu 

dự án mới. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh 

tra chuyên ngành liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, 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 làm rõ sai phạm, xử phạt theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 

27 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. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên 

quan thực hiện một số nội dung như sau: 

- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số vốn đã thanh toán đảm bảo quy định  

của nhà nước, 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. 

- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục thanh toán các khoản nợ phải 

thu, nợ phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán, thu hồi hết số vốn đã tạm 

ứng theo chế độ quy định và tất toán tài khoản của dự án đã được phê duyệt quyết 

toán theo quy định. 



4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá 

trong việc đưa ra các giải pháp 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. 

5. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 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. 

6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Phú Thọ, Sở Thông tin và Truyền thông (qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh) 

công bố công khai danh mục công trình, danh sách chủ đầu tư và các đơn vị nhà 

thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định, làm cơ sở để các cấp có thẩm 

quyền xem xét trong việc giao, bố trí dự án mới. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và 

tổng hợp, công khai việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn 

thành sử dụng vốn Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; đề xuất xử lý, báo cáo 

UBND tỉnh từng trường hợp vi phạm cụ thể./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, CPVPTH; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, TH2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phan Trọng Tấn 
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