
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /2022/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về 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 tiền hoặc hiện vật) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 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, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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) thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 

2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao 

thông Vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp 

tỉnh, huyện; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới; 

Trưởng ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ 

DỰ THẢO 



 

 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các Sở, ban, ngành, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.  

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, TCTM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 

Về 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 tiền hoặc hiện vật) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia  

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND  ngày    tháng    năm 2022 

của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định về quản lý, thanh toán và 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) thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cộng 

đồng dân cư, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng, 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) đối với các công 

trình áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng tự 

thực hiện 

Dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện phải đáp ứng 

các tiêu chí sau: 

- Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành. 

- Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 500 triệu đồng. 

- Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết 

kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện. 

- Cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, tổ chức thi 

công đối với dự án có kỹ thuật không phức tạp. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn 

1. 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 
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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 

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

dụng vốn đầu tư công. 

2. Các dự án giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình 

được chủ đầu tư (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 (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. 

3. 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. 

4. Kho bạc nhà nước 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. 

Điều 5. Phân bổ kế hoạch vốn 

1. Việc lập kế hoạch, phân bổ chi tiết kế hoạch thực hiện 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 thực hiện theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ. 

2. Cơ quan Tài chính có trách nhiệm nhập kế hoạch vốn đầu tư trên Hệ thống 

thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS). 

Điều 6. Hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn 

Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh 

toán (gửi lần đầu khi giao dịch hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh), bao gồm: 

1. Kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền giao. 

2. 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. 
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3. Hợp đồng thực hiện công trình được ký kết giữa Ban quản lý xã và Ban 

phát triển thôn (áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói) hoặc hợp đồng mua bán 

hàng hóa (đối với hỗ trợ bằng hiện vật). 

Điều 7. Tạm ứng vốn 

1. Mức vốn tạm ứng 

a) Đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng: 

Mức tạm ứng vốn tối đa bằng 30% giá trị hợp đồng. Trường hợp cần tạm ứng 

với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép, nhưng không được 

tạm ứng quá 80% giá trị hợp đồng. 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. 

b) Đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng: 

- Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không 

vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt. 

Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho 

phép, nhưng không được tạm ứng quá 80% giá trị dự toán. 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. 

2. Hồ sơ tạm ứng vốn theo mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: 

a) Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 04.a/TT). 

b) Chứng từ thanh toán (Mẫu số 05/TT). 

3. Thu hồi vốn tạm ứng 

a) Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành 

của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do Ban quản lý xã 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. 

b) 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 không 

phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến cơ quan kiểm soát, thanh toán và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh 

toán theo dự toán được duyệt. 

Điều 8. Thanh toán khối lượng hoàn thành 

1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng: 

Hồ sơ thanh toán theo mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: 

a) Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT). 
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b) Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT). 

c) Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (Mẫu số 04.b/TT đối với trường hợp thu 

hồi tạm ứng). 

d) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT). 

đ) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh (Mẫu số 03.c/TT đối 

với trường hợp phát sinh khối lượng). 

2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng: 

Hồ sơ thanh toán theo mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: 

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

b) Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT). 

c) Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (Mẫu số 04.b/TT đối với trường hợp thu 

hồi tạm ứng). 

d) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT). 

đ) Bảng kê chứng từ thanh toán (chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 

Điều 9. Quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo năm ngân sách (quyết 

toán theo niên độ ngân sách hàng năm) 

Đối với vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 

đến kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lập báo cáo quyết toán 

theo năm ngân sách khi kết thúc năm theo quy định hiện hành. 

Điều 10. Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư thuộc NSNN 

1. Các dự án 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) thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khi hoàn thành bàn giao 

đưa vào khai thác sử dụng phải lập báo cáo quyết toán và được thẩm tra phê duyệt 

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng công chức chuyên môn thuộc 

quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

3. Việc lập báo cáo quyết toán, thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; 

nội dung thẩm tra quyết toán; thời hạn quyết toán; chế độ báo cáo, kiểm tra và các 

nội dung có liên quan khác: Thực hiện theo 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; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài 

chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán và các quy 

định pháp luật. 

4. Đối với công trình thực hiện theo hình thức nhà nước hỗ trợ bằng hiện vật: 
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a) Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị 

mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật hỗ trợ, mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi 

riêng hiện vật được bàn giao. 

b) Giá trị của hiện vật phải được quy đổi ra tiền và tổng hợp vào chi phí đầu 

tư xây dựng công trình. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện thẩm định danh mục dự án đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn, lồng ghép, 

phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư thuộc NSNN để thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia. Đồng thời phối hợp kiểm tra hình quản lý, sử dụng và quyết 

toán vốn đầu tư thuộc NSNN giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng 

công trình. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện 

Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện 

và đúng thời gian quy định của pháp luật hiện hành và Nghị định số 99/2021/NĐ-

CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định 

về tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán 

vốn đầu tư theo quy định. 

4. Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn 

mới và các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp trong 

quá trình tổ chức thực hiện Quy định này. 

5. UBND huyện, thành phố, thị xã 

a) Kịp thời phân bổ nguồn vốn cho cấp xã để triển khai đầu tư xây dựng các 

chương trình thực hiện theo quy định này. 

b) Giao nhiệm vụ, chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thẩm định 

và thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành theo đề nghị của UBND cấp xã; 

thực hiện quy định chế độ thông tin báo cáo. 

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại cấp xã. 
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6. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện phân 

bổ kế hoạch vốn đầu tư do cấp huyện quản lý. Tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch vốn hàng năm theo quy định. 

7. UBND cấp xã 

a) Triển khai thực hiện các dự án giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng 

công trình trên địa bàn xã theo cơ chế đặc thù; huy động sự tham gia của các tổ 

chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tham gia thực hiện xây dựng công trình. 

b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình đơn giản; Thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn hoàn. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã 

không đủ năng lực thẩm định hồ sơ xây dựng công trình, 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 cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thẩm định, phê duyệt 

hồ sơ xây dựng dự án và thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình hoàn thành. 

c) Thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, môi 

trường xây dựng, chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình. 

d) Giao cho Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực tiếp quản lý vận 

hành công trình xây dựng. 

8. Ban quản lý cấp xã 

a) Ban quản lý cấp xã trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, có tư cách pháp nhân, 

được mở tài khoản tại cơ quan Kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu của Ủy ban 

nhân dân xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo 

quy định của pháp luật. 

b) Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; ký hợp đồng với 

Ban phát triển thôn để tổ chức thi công công trình, giám sát trong quá trình thi 

công, tổ chức nghiệm thu công trình; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ 

chức huy động sự đóng góp của nhân dân để thi công công trình; tổng hợp theo dõi 

chi tiết các khoản nhân dân đóng góp xây dựng công trình. 

c) Thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán dự 

án sử dụng vốn đầu tư thuộc NSNN giao cho cộng đồng tự thực hiện công trình. 

9. Ban phát triển thôn 

a) Lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm 

định và phê duyệt. Trường hợp gặp khó khăn trong lập Hồ sơ xây dựng công trình 

đơn giản, Ban phát triển thôn có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã cử cán bộ 

chuyên môn hỗ trợ lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản. 

b) Tổ chức thi công công trình, phối hợp với Ban quản lý xã thực hiện giám 

sát và nghiệm thu công trình. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Trong trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 
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2. Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện 

hành. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi cho 

phù hợp với thực tế thì các huyện, thành phố, thị xã báo cáo về Sở Tài chính để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

  

  


