
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v thực hiện công tác kiểm toán độc 

lập dự án sử dụng vốn đầu tư công 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chủ đầu tư các công trình, dự án. 

 

Trong những năm qua công tác kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

công dự án hoàn thành (kiểm toán độc lập) được thực hiện cơ bản đảm bảo theo 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành và theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 

Nam. Công tác kiểm toán độc lập một phần đã giúp cho chủ đầu tư thực hiện tốt  

công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tuy 

nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm toán, công tác thẩm tra quyết toán cho thấy 

một số hạn chế như: chưa xác định chi phí kiểm toán độc lập trong cơ cấu chi 

phí; xác định phí kiểm toán độc lập chưa đảm bảo theo quy định hiện hành; một 

số công trình vừa được Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm 

toán, thanh tra lại vừa thực hiện gói thầu kiểm toán độc lập; chất lượng một số 

báo cáo kiểm toán độc lập chưa đáp ứng được yêu cầu; việc xem xét quyết định 

thực hiện công tác kiểm toán độc lập, chủ đầu tư phải xin ý kiến người quyết 

định đầu tư, dẫn đến phát sinh các thủ tục hành chính. 

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, tạo chủ động cho các đơn vị,  UBND 

tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác 

kiểm toán độc lập đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 

dụng vốn đầu tư công; quy định pháp luật có liên quan, văn bản hướng dẫn của 

Trung ương và một số nội dung cụ thể sau: 

1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý: 

- Các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công1 khi hoàn thành phải kiểm 

toán báo báo cáo quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán (trừ dự án thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 

- Các dự án nhóm B2, dự án nhóm C3 sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư 

căn cứ vào tính chất phức tạp của dự án xem xét đánh giá sự cần thiết phải kiểm 

                                           
1 Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật 

Đầu tư công năm 2019. 

2 Tiêu chí phân loại dự án nhóm B theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư công năm 2019. 
3 Tiêu chí phân loại dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019. 
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toán độc lập trong bước lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quá trình thẩm định Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, các cơ quan liên quan thẩm định sự cần thiết thực hiện gói thầu kiểm toán 

độc lập và trình người quyết định đầu tư xem xét quyết định. 

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công chỉ cần lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật4 sẽ không thực hiện công tác kiểm toán độc lập. 

- Trường hợp gói thầu kiểm toán độc lập đã được phê duyệt trong Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc đã được người có thẩm quyền đồng ý về chủ 

trương thực hiện trước ngày ban hành văn bản này, chủ đầu tư được tiếp tục 

triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: 

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, người quyết định đầu 

tư giao cho Chủ đầu tư căn cứ vào tính chất phức tạp của dự án xem xét đánh giá 

sự cần thiết phải kiểm toán độc lập trong bước lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

trình người quyết định đầu tư xem xét quyết định. 

3. Thời gian thực hiện các gói thầu kiểm toán độc lập phải phù hợp với 

thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, tránh trường hợp chủ đầu tư 

vừa được Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra 

lại vừa thực hiện gói thầu kiểm toán độc lập, gây lãng phí nguồn vốn ngân sách 

nhà nước. 

4. Đối với các dự án đã được Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực 

hiện kiểm toán, thanh tra, thực hiện như sau:  

- Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm 

toán, thanh tra thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 37 Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ sẽ không thực hiện công tác 

kiểm toán độc lập. 

- Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện kiểm 

toán, thanh tra thực hiện chưa đủ các nội dung quy định tại Điều 37 Nghị định 

số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, căn cứ các dự án được 

kiểm toán độc lập nêu trên chủ đầu tư xác định nội dung, phạm vi kiểm toán bổ 

sung và lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập trong trường hợp cần thiết. 

- Trường hợp Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra có quyết định kiểm 

toán, thanh tra dự án khi nhà thầu kiểm toán độc lập đang thực hiện hợp đồng 

kiểm toán thì nhà thầu kiểm toán độc lập theo đúng nội dung của hợp đồng đã 

ký kết. 

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập theo 

đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo 

đúng quy định của pháp luật về hợp đồng. 

                                           
 4 Theo khoản 10 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và khoản 3 Điều 5 Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng. 
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6. Chi phí kiểm toán độc lập của các dự án được kiểm toán độc lập nêu trên 

phải được tính đúng, tính đủ trong cơ cấu chi phí đầu tư xây dựng của dự án. 

7. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán sử dụng báo cáo kiểm toán của 

kiểm toán độc lập, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của 

cơ quan thanh tra (nếu có) làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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