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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số: 623/STC-TCĐT           Lạng Sơn,  ngày 05 tháng 4 năm 2019 

V/v quyết toán dự án (công 

trình) hoàn thành. 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, Thành phố Lạng Sơn; 

- Các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh. 

Trong nhưng năm gần đây công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ, nhất là từ khi UBND tỉnh ban hành 

Văn bản số 68/UBND - KTTH ngày 22/01/2014 về việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quyết 

toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và Công văn số 123/UBND-KTTH ngày 

15/02/2014 về việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên, tình trạng 

tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành vẫn xảy ra ở một số chủ đầu tư, Ban Quản 

lý dự án gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý vốn đầu tư của nhà 

nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của 

dự án và không theo dõi được giá trị tài sản sau đầu tư.  

Để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành. Sở 

Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, Thành phố Lạng Sơn 

và các Ban Quản lý thuộc tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-

TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh 

công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; 

Các Công văn số 68/UBND-KTTH ngày 22/01/2014 về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh 

công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và  Công văn số 

123/UBND-KTTH ngày 15/02/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện quyết 

toán dự án hoàn thành. 

2. Chỉ đạo quyết toán dứt điểm và tất toán tài khoản thanh toán các dự án 

sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành. Rà soát tất cả các dự án đã hoàn thành 

bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án dừng vĩnh viễn, lập và gửi hồ sơ quyết toán 

đến cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian theo đúng quy 

định. 

3. Rà soát, lập danh mục các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa công trình 

của dự án vào sử dụng nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 
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22 của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, gửi báo cáo về 

Sở Tài chính trước ngày 20/4/2019 (các dự án chậm lập quyết toán gồm: dự án 

đã lập hồ sơ quyết toán nhưng bị chậm so với quy định; dự án đã hết thời hạn 

lập quyết toán chưa lập hồ sơ quyết toán).  

4. Đề nghị Sở Nội vụ, UBND các huyện và Thành phố Lạng Sơn, hằng 

năm đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành là cơ sở 

để 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 có có liên quan, theo quy định tại Mục 5 

của Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành. 

Sở Tài chính đề nghị các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị chủ đầu tư 

phối hợp thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (thay b/c); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, các huyện; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Chánh VP Sở; 

- Các phòng thuộc sở; 

- Lưu: VT, TCĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Quản lý đầu tư Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

3 Ban Quản lý dự  án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT 

4 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông 

5 Ban Dân tộc 

6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

7 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 

8 Công ty CP Cấp thoát nước 

9 Công ty Điện lực Lạng Sơn 

10 Chi cục Kiểm lâm 

11 Hội chữ thập đỏ 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường 

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

15 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

16 Sở Giao thông vận tải 

17 Sở Y tế 

18 Sở Lao động thương binh và Xã hội 

19 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

20 Trường Quân sự địa phương 

21 Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD 

22 Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

23 Văn phòng Tỉnh ủy 

24 Văn phòng UBND tỉnh 

25 UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn 

26 Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các huyện và thành phố Lạng Sơn. 
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