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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND                          Lâm Đồng, ngày 04 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước 
giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng 

hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động 
nghiệp vụ Kho bạc nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC 
ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 
ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 130/TTr-STC  ngày 14 
tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây 
dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng.  

Dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện thuộc danh mục 
loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, có kỹ thuật 
không phức tạp và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 
Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy 
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Đối tượng áp dụng: 
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Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, 
sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng 
đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng 
tiền) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án 

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa 
phương thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp. 

3. Nguồn đóng góp tự nguyện của người dân và vốn huy động hợp pháp khác. 

Điều 3. Nguyên tắc, cơ chế quản lý vốn đầu tư 

1. Nguyên tắc quản lý: 

a) Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng 
đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ 
(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu 
quả đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện 
hành và 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 
(sau đây gọi là Nghị định số 99/2021/NĐ-CP); 

b) Các dự án giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình được 
chủ đầu tư là Ban quản lý xã tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản thông qua người đại diện của cộng đồng dân cư là Ban phát triển thôn và không 
yêu cầu bảo lãnh tạm ứng vốn. Người đại diện thanh toán trực tiếp cho người dân 
tham gia thực hiện thi công xây dựng dự án; 

c) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, việc thanh toán 
căn cứ vào hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện 
trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, hồ sơ 
thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng. Chủ đầu 
tư có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định 
hiện hành; 

Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng, việc thanh 
toán trên căn cứ bảng xác định giá trị công việc hoàn thành. Chủ đầu tư chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo 
dự toán chi phí thực hiện công việc được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công 
việc; 

d) Thanh toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
phải trên cơ sở kết quả nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành được Ủy ban 
nhân dân cấp xã xác nhận; 

đ) Cơ quan kiểm soát, thanh toán có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp 
thời, đầy đủ, đúng quy định cho dự án khi có đủ điều kiện thanh toán, đủ hồ sơ thanh 
toán theo quy định. 

2. Cơ chế quản lý: 

Hằng năm, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thông 
qua kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có danh mục dự 
án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện. Ban quản lý 
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cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án trên 
địa bàn xã có giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện. 

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành danh mục công trình, dự án, Ban 
quản lý cấp xã trình Ủy ban nhân dân xã quyết định phê duyệt dự án đầu tư; ký hợp 
đồng với Ban phát triển thôn để tổ chức thực hiện. 

Điều 4. Thanh toán vốn hỗ trợ bằng tiền 

1. Mở tài khoản: 

Ban quản lý xã đăng ký mở tài khoản theo quy định của Chính phủ về thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước và quy định của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Ban quản lý xã được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Cơ chế cấp vốn: 

Căn cứ văn bản thông báo về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện 
cho ngân sách cấp xã để thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ cho xã; tài chính xã 
làm thủ tục rút dự toán theo quy định hiện hành (Mẫu số C2-11/NS ban hành kèm 
theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước 
và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước). Đồng thời thực hiện phân bổ kế hoạch 
vốn theo quy định hiện hành. 

Đối với nguồn vốn nhân dân đóng góp thực hiện nộp vào tài khoản tiền gửi vốn 
đầu tư thuộc xã quản lý tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện kiểm soát 
thanh toán. 

3. Hồ sơ pháp lý kiểm soát, thanh toán vốn (gửi một lần vào đầu năm hoặc khi 
có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung), các tài liệu này là bản chính hoặc sao y bản chính 
của chủ đầu tư, bao gồm: 

a) Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; 

b) Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp 
xã kèm theo dự toán xây dựng công trình hoặc Bảng kê các chi phí đầu tư xây dựng; 

c) Hợp đồng thực hiện công trình được ký kết giữa Ban quản lý xã và Ban phát 
triển thôn, Phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp 
đồng (nếu có); 

d) Quyết định thành lập Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn; văn bản phê duyệt 
dự toán thu, chi quản lý dự án năm (trừ trường hợp không yêu cầu phải lập dự toán 
hàng năm); dự toán và văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền (trường hợp 
tự thực hiện). 

4. Hồ sơ thanh toán vốn: 

Gửi theo từng lần đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành (theo các Mẫu 
biểu kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP), gồm: 

a) Giấy đề nghị thanh toán vốn: Mẫu số 04.a/TT; 

b) Chứng từ chuyển tiền: Mẫu số 05/TT; 
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c) Giấy đề nghị thu hồi tạm ứng (đối với trường hợp thu hồi tạm ứng): Mẫu số 
04.b/TT; 

d) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT), 
bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu trong 
trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu (Mẫu số 03.c/TT); 

đ) Bảng kê chứng từ thanh toán do chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm (đối với 
các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng). 

Điều 5. Tạm ứng vốn bằng tiền 

1. Cơ chế tạm ứng vốn: 

a) Tổng mức vốn tạm ứng đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp 
đồng xây dựng không vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có); 

Tổng mức vốn tạm ứng đối với công việc không thông qua hợp đồng không 
vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt; 

b) Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của 
hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với Ban phát triển thôn, 
được quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 
80% giá trị hợp đồng (trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho tạm ứng ở mức 
cao hơn và người quyết định mức tạm ứng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết 
định của mình và quản lý việc sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định); 

c) Đối với chi phí quản lý dự án: Ban quản lý xã lập bảng kê giá trị khối lượng 
công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của Ban quản lý xã) gửi cơ quan kiểm 
soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Ban quản lý xã chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán 
được duyệt; 

d) Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án không vượt quá dự toán chi 
phí quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hồ sơ tạm ứng vốn (theo các Mẫu biểu kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP), gồm:  

a) Hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này; 

b) Giấy đề nghị thanh toán vốn: Mẫu số 04.a/TT; 

c) Chứng từ chuyển tiền: Mẫu số 05/TT. 

Điều 6. Thanh toán vốn hỗ trợ bằng hiện vật 

Khi thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đối với việc Nhà nước 
hỗ trợ bằng hiện vật, hồ sơ thanh toán là Bảng kê chi tiết các loại vật liệu, chi phí khác 
được nhà nước hỗ trợ (theo mẫu số HV/QTDA ban hành kèm theo Quyết định này).  

Điều 7. Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 

1. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư: 

a) Các biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo mẫu số 
14/QTDA và 15/QTDA ban hành kèm theo 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 (sau đây gọi là Thông tư số 96/2021/TT-BTC); 
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b) Các văn bản pháp lý có liên quan gồm: Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản; Quyết định chỉ định thầu; Biên bản thương thảo 
hợp đồng; Hợp đồng thi công; Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành, 
Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 
nhận; Biên bản thanh lý hợp đồng và các hồ sơ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 
và khoản 2 Điều 5 Quyết định này; 

c) Đối với công trình, dự án có nguồn đóng góp bằng hiện vật, căn cứ vào đơn 
giá hiện vật nêu tại Bảng kê chi tiết các loại vật liệu, chi phí khác được nhà nước hỗ 
trợ (theo mẫu số HV/QTDA ban hành kèm theo Quyết định này) để hạch toán vào giá 
trị công trình để theo dõi, quản lý. 

2. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: 

a) Khi dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 
chậm nhất sau 02 tháng, Ban quản lý xã phải lập xong báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
dự án hoàn thành; 

b) Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: chậm 
nhất sau 01 tháng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết 
toán, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư phải thực 
hiện xong công tác thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình 
người quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; 

c) Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Mẫu số 
11/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC). 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện  

1. Ban Quản lý xã chịu trách nhiệm về số liệu đưa vào báo cáo quyết toán; lập 
báo cáo quyết toán theo Quy định này và gửi báo cáo đúng thời hạn quy định.  

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thẩm tra và phê duyệt quyết toán 
dự án hoàn thành theo quy định. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không đủ năng lực thẩm tra quyết toán các 
công trình hoàn thành, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 
cấp huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các công trình hoàn 
thành. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thẩm 
tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; 

b) Thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trong trường hợp Ủy ban 
nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm: 

a) Thực hiện phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư do cấp huyện quản lý;  

b) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các công trình hoàn 
thành theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện tại cấp xã.  
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5. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát thanh toán dự án đầu tư thuộc 
phạm vi điều chỉnh tại quy định này và quy định của pháp luật hiện hành. 

6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã; Giám đốc/Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
 


