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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày      tháng  10  năm 2022 
V/v tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết 

toán các dự án hoàn thành nguồn vốn 

sự nghiệp được phê duyệt, phân bổ 

kinh phí trước 15/9/2021. 

 

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành. 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

65/2021/TT-BTC ngày quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và có hiệu lực từ 15/09/2021. Tại 

khoản 2, điều 07 của Thông tư nêu trên quy định: “Đối với các nhiệm vụ bảo 

dưỡng, sửa chữa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực 

hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các 

quy định pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng nguồn kinh phí ở thời điểm 

phê duyệt dự toán cho đến khi quyết toán công trình.” 

Do đó, đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ 

kinh phí thực hiện trước thời điểm Thông tư số 65/2021/TT-BTC hiệu lực ngày 

15/9/2021 vẫn thực hiện quyết toán theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 

18 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và 

quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

cơ sở vật chất. 

Tại khoản 2 điều 5 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 

2017 của Bộ Tài chính quy định “Các công trình có mức vốn từ 500 triệu đồng 

trở lên: Ngoài việc lập quyết toán hàng năm theo quy định như khoản 1 Điều 5 

Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

theo quy định tại 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” và 

tại khoản 4 điều 6 Thông tư số 92/2017/TT-BTC quy định “Trong quá trình 

thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại 

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp 

dụng theo các văn bản mới đó”. 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính được 

thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

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

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định 

về hệ thống mẫu biểu việc sử dụng trong công tác quyết toán (có hiệu lực từ 
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01/01/2022). Trong đó, tại khoản 2 điều 6, Thông tư số 96/2021/TT-BTC đã 

bãi bỏ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.  

Tuy nhiên, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ 

Tài chính chỉ quy định về công tác quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công. 

Do đó, Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị như sau: 

- Đối với các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có liên 

quan đến điều chỉnh giá nhân đơn công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 

20/3/2015 và Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính. Sở Tài chính tiếp tục nhận hồ sơ và 

tạm thời áp dụng Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-

BTC nhằm xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

6157/UBND-KTNS ngày 20/06/2022 về việc xử lý dứt điểm quyết toán các dự 

án theo kết luận Thanh tra của Bộ Tài chính. 

- Đối với các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn sự nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước 15/9/2021 chưa 

nộp hồ sơ tại Sở Tài chính, Sở Tài chính tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ quyết toán 

đến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính thông báo đến các sở, ban, ngành biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- Phòng TCKH các huyện, Thành phố  

  Long Khánh và Thành phố Biên Hòa; 

 - Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, ĐT, HCSN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Kim Thắm 

 
  

 

NguyenNgocVy
Note
thamdtk
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