
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    
Số:             /STC-ĐT     Sóc Trăng,  ngày      tháng 3 năm 2020     

V/v hướng dẫn triển khai thực 

hiện Thông tư số 10/2020/TT-

BTC ngày 20/02/2020 của Bộ 

Tài chính 

        

         Kính gửi: 

              - Các chủ đầu tư cấp tỉnh, 

              - UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                      tỉnh Sóc Trăng.                                                                                                                                                                                     
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1059/VP-XD ngày 

16/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư 

số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài 

chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, 

Để công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 

trên địa bàn được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Sở Tài chính 

thông báo đến các chủ đầu tư cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố biết và truy cập nội dung Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 

20/02/2020 của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính hoặc 

trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, tại địa chỉ 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn. Trong đó, có một số nội dung cần lưu ý 

như sau: 

1. Quy định về kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành có thay đổi so 

với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư 

số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. Cụ thể là: 

Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn 

vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

Các dự án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án 

xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán 

báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

2. Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán, thời gian thẩm tra, thời 

gian phê duyệt quyết toán có thay đổi so với quy định tại Thông tư số 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể là: 

 

 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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Dự án 
Quan trọng 

Quốc gia 
Nhóm A Nhóm B Nhóm C 

Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ 

quyết toán trình phê duyệt 
09 tháng 09 tháng 06 tháng 04 tháng 

Thờỉ gian thẩm tra quyết toán 08 tháng 08 tháng 04 tháng 03 tháng 

Thời gian phê duyệt quyết toán 01 tháng 01 tháng 20 ngày 15 ngày 

 3. Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

có thay đổi so với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 

18/01/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể là: 

Loại chi phí 

Tổng mức đầu tư của dự án sau loại trừ (tỷ đồng) 

≤5 10 50 100 500 1.000 ≥ 10.000 

Kiểm toán độc lập (%) 0,96 0,645 0,45 0,345 0,195 0,129 0,069 

Thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán (%) 
0,57 0,39 0,285 0,225 0,135 0,09 0,048 

4. Quy định về chế độ báo cáo có thay đổi so với quy định tại Thông tư 

số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể là: Trước 

ngày 20 tháng 01 hằng năm, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán là Phòng Tài 

chính - Kế hoạch cấp huyện, Sở Tài chính báo cáo tình hình quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm báo cáo (theo Mẫu số 

12/QTDA) đến cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao chủ trì tổng hợp 

báo cáo. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 01 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh gửi báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn 

nhà nước năm báo cáo do đơn vị mình quản lý (theo Mẫu số 12/QTDA) đến 

Bộ Tài chính. 

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. Thông tư này thay thế 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 

64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề 

các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Tài 

chính (Phòng Tài chính Đầu tư) để kịp thời xử lý./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- Phòng TCKH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VP, NS, ĐT. 
         Thiện 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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