
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ  TÀI CHÍNH

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

Số:  …….. /STC-TCĐT
V/v báo cáo tình hình quyết 
toán vốn đầu tư công dự án 
hoàn thành năm 2021 tỉnh Hải 
Dương.

      Hải Dương, ngày       tháng  01 năm 2022

Kính gửi:  Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 
2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng 
vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công 
tác quyết toán; 

Căn cứ Công văn số 14330/BTC-ĐT ngày 16/12/2021 của Bộ Tài chính 
về việc báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 
2021;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Công văn số 
4649/UBND-VP ngày 20 tháng 12 năm 2021 trong đó Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương có giao Sở Tài chính Hải Dương trực tiếp báo cáo tình hình quyết toán 
vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 về Bộ Tài chính, báo cáo kết quả 
thực hiện về UBND tỉnh:

1. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm báo 
cáo (chi tiết theo biểu đính kèm).

2. Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án 
hoàn thành: Một số khó khăn, tồn tại trong công tác đôn đốc quyết toán dự án 
hoàn thành: Nguyên nhân qua nắm bắt chủ yếu là do Chủ đầu tư và các đơn vị 
liên quan chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án để hoàn 
tất hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó,  

- Quá trình triển khai các dự án nhìn chung không đảm bảo tiến độ thực 
hiện được duyệt. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm, phụ thuộc vào vốn đầu tư bố 
trí, công tác bàn giao liên quan đế hồ sơ khi chủ đầu tư thay đổi chủ tài khoản 
không được thực hiện nghiêm túc làm thất lạc hồ sơ (VD như dự án Xây dựng 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (mới)) dẫn đến việc nắm bắt tình hình thực 
hiện dự án thiều chính xác. Mặt khác, trong công tác quản lý đầu tư XDCB có 
nhiều cơ quan cùng tham gia dẫn đến lúng túng trong phối hợp theo dõi, báo 
cáo.

- Các dự án triển khai trong thời gian gần đây thường vướng ở thủ tục 
kiểm tra đủ điều kiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng của Sở Xây dựng 
công trình chuyên ngành, dẫn tới: Mặc dù công trình đã thi công xong, thực tế 



2

đã đưa vào sử dụng, xong không hoàn tất thủ tục kiểm tra nghiệm thu để quyết 
toán.

3. Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án 
hoàn thành: 

- Đề nghị cụ thể hoá trong thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công 
dự án hoàn thành làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, 
khen thưởng đối với cá nhân, tập thể được giao làm chủ đầu tư của dự án.

- Đề nghị công khai danh mục Chủ đầu tư các dự án chậm trễ trong việc 
chấp hành quyết toán dự án hoàn thành, thiếu nghiêm túc trong phối hợp báo cáo 
theo yêu cầu của UBDN tỉnh.

- Xem xét trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, xem xét việc không chấp 
thuận dự án mới, không bố trí vốn đầu tư cho các dự án không chấp hành quyết 
toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định./.

Trên đây là Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 
thành năm 2021. Sở Tài chính Hải Dương Báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh 
Hải Dương./.

Nơi nhận:                    
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THTK, TCĐT.
                         
                                                                             

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  

Trần Thị Hải Hà
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