
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1045   /UBND-KTTH        Lạng Sơn,  ngày 04 tháng 10  năm 2019 
V/v đẩy mạnh công tác quyết 
toán các dự án hoàn thành sử 

dụng vốn nhà nước 
        
       
     Kính gửi:  
                         - Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;  
                         - Các Ban Quản lý dự án; 
                         - UBND các huyện, thành phố. 

 

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, trong những năm gần đây công tác quyết 
toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, tình 
trạng vi phạm quy định về quyết toán vẫn xảy ra ở một số chủ đầu tư, dự án. Để 
tiếp tục 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 sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 
đúng quy định, nhằm giảm nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, xử lý kịp thời 
công tác tất toán tài khoản của các dự án, hạch toán tăng tài sản sau đầu tư, Ủy 
ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cơ quan thẩm tra quyết toán dự án 
hoàn thành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc lập, 
thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng 
quy định tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính và 
các quy định khác có liên quan. 

2. Tất cả những dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước, vi phạm quy định 
về thời gian quyết toán, chủ đầu tư, nhà thầu sẽ bị xử phạt hành chính theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 17 và Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 
27/11/2017 của Chính phủ quy định về 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 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 ở và công sở. 

Việc xử lý hành vi vi phạm về thời gian quyết toán dự án, công trình hoàn 
thành được thực hiện như sau: 

- Đối với các dự án, công trình do cấp tỉnh quản lý: Khi tiếp nhận hồ sơ 
quyết toán dự án, công trình hoàn thành, Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản và gửi các tài liệu kèm theo cho Thanh tra Sở Xây dựng để thực 
hiện quy trình, thủ tục trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định. 
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- Đối với các dự án, công trình do cấp huyện, cấp xã quản lý: Khi tiếp 
nhận hồ sơ quyết toán dự án, công trình hoàn thành, Phòng Tài chính - Kế hoạch 
các huyện, thành phố Lạng Sơn hoặc đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của 
người quyết định đầu tư (đối với các dự án, công trình do cấp xã quản lý) phối 
hợp cùng các phòng chuyên môn của huyện, thành phố thực hiện quy trình, thủ 
tục tham mưu trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định. 

- Các đoàn thanh tra, kiểm tra trong khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện chủ 
đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm về thời gian quyết toán dự án, công trình 
hoàn thành, có trách nhiệm kịp thời thực hiện quy trình, thủ tục hoặc chuyển hồ 
sơ đến cơ quan chức năng liên quan trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định. 

3. Không giao dự án mới cho các đơn vị là chủ đầu tư có dự án chậm nộp 
báo cáo quyết toán; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho 
các dự án, công trình 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 (theo quy định tại Mục 5 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). 

4. Hàng năm các các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án bổ sung nội dung 
thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành vào những chỉ tiêu, 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 cơ quan, đơn vị. 

5. UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn 

- Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn 
đầu tư dự án hoàn thành trong từng cấp; rà soát, cơ cấu lại tổ chức, đào tạo, nâng 
cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán, bảo đảm 
thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ. 

- Triển khai nội dung Công văn này tới các phòng, ban chuyên môn, các 
xã, phường và thị trấn để tổ chức thực hiện. 

6. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai thực hiện và phổ biến nội dung Công văn này tới toàn 
thể cán bộ thuộc đơn vị và các nhà thầu.  

- Thực hiện rà soát các dự án (công trình) sử dụng vốn nhà nước đã hoàn 
thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán khẩn trương 
lập hồ sơ quyết toán gửi cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định; 
đồng thời báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của 
từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.  

7. Công văn này thay thế Công văn số 123/UBND-KTTH ngày 
15/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về về việc thực hiện quyết toán 
dự án hoàn thành. 



3 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 
huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,   
  các phòng: KTCN, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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