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

THÔNG Tư1
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính
quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18
tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7
năm 2016.
2. Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18
tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30
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Văn bản này được họp nhất tò 03 Thông tư sau:

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định
về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016.
- Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 108/2016/TTBTC).
" '
"
- Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông
tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 52/2018/TT-BTC). *
Văn bản họp nhất này không thay thế 03 Thông tư nêu trên.

tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số OI/2OO2/OHI1 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Đầu tư công sổ 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy
định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản ỉỷ chỉ phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự ản đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chỉnh phủ về Ke
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, qưvền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý, thanh toán
vón đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.2
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Thông tư số 108/2016/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/OH13 ngày 18/6/2014;

•

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/OH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định sỗ 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chỉnh phủ Oưy định chi Tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chỉnh phủ về quản lý chi phỉ
đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định sổ 37/201ỹ/ND-CP ngày 22/4/2015 của Chỉnh phủ quy định chỉ Tiết về

hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng;
2

Chưong I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư
công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ Oựy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đoi, bo sung một số Điều của Thông tư số
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư so 08/2016/TT-BTC)."
-

Thông tư số 52/2018/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cử Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết
và hướng dân thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn củ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phỉ
đấu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định so 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết về
hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ vể Quản lý dự án
đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điểu Nghị định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Ke hoạch đầu tư
công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thỉ
hành một so điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đau tư;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý, thanh toán vần đầu tư
sử dụng nguồn von ngân sách nhà nước; Thông tư sổ 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài
chính."

1.3 Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án
đầu tư sử dụng nguồn von ngân sách nhà nước (bao gồm von trái phiếu Chính
phủ); các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn von khác nhau trong đó có sử dụng
nguồn von ngân sách nhà nước thì phân nguôn von ngân sách nhà nước của dự án
được thực hiện theo quy định tại Thông tư này (sau đây gọi chung là dự án).
2.4 Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; các dự án đâu tư của cơ quan đại diện
Việt Nam tại nước ngoài; các dự án bỉ mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an.
Đối với vốn đầu tư của ngân sách nhà nước tham gia thực hiện dự án theo
hình thức đoi tác công tư (PPP): trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán von đâu tư
nguồn ngăn sách nhà nước tham gia thực hiện dự án được thực hiện theo quy định
tại Thông tư sổ 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chỉnh quy định một số
nội dung về quản lý tài chính đổi với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và
chi phí lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ
Tài chính sửa đổi một số Điều của Thông tư sổ 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016
của Bộ Tài chỉnh và Thông tư sổ 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài
chính sửa đổi một số Điều của Thông tư sổ 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của
Bộ Tài chính. Các nội dung khác vê quản lý, thanh toán vốn đầu tư được thực hiện
theo các quy định tại Thông tư này.
Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chỉnh
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nội dung kiếm soát
chỉ, thủ tục rút von và quản lý rút vốn được thực hiện theo quy định tại Chương IV,
Thông tư sổ 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản
ỉỷ tài chỉnh đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ho tì'ợ phát trỉến chính
thức (ODA) và von vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Các nội dung khác
về quản lý, thanh toán von đầu tư thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.
3. Đối với các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác của Nhà nước ngoài
nguồn vốn ngân sách nhà nước khuyến khích vận dụng những nguyên tắc thanh
toán theo quy định tại Thông tư này.
.
4. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý,
thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2ẳ Nguyên tắc quản lý
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Khoản này đưạc sửa đổi, bổ sung theo quỵ định tai khoản 1 Điều 1 Thông tư số

52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngàv 10 tháng 7 năm 2018.
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
4
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1. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà
nước đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành
đúng quy định về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng của pháp luật hiện hành và
nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng
đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế
độ quản lý tài chính đầu tư.
3. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư có trách nhiệm kiếm tra, đôn đốc các chủ
đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) thuộc phạm vi
quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ
Nhà nước.
4. Cơ quan Tài chính các cấp thực hiện công tác quản lý tài chính vốn đầu tư
về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng
vốn đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp
thời, đầy đủ, đúng quy định cho các dự án khi có đủ điều kiện thanh toán vốn.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Mục iẾ KIỂM TRA PHÂN BỎ VÓN ĐẦU TƯ
Điều 5ẵ Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn6
(Bị bãi bỏ)
Điều 4. Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư7
1. Hằng năm, sau khỉ được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân giao
kế hoạch (bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm; kế hoạch bo sung trong năm), các
Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp và đơn vị dự toán cấp I ở địa phương
(trường hợp đơn vị dự toán cấp I được cấp trên phân cấp phân bổ) phân bổ chi tiết
vốn đầu tư cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế (ỉoại, khoản)

Tên mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 108/2016/TTBTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
5

Điều này này bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 108/2016/TT-BTC,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
6

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, đã được sửa đổi, bổ sung
lần 1 theo quy định tại khoán 1 Điều 1 Thông tư số 108/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ
ngày
01 tháng-• 7 năm 2016.
_ .
7
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theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày
21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
2. Đổi với von ứng trước dự toán ngân sách năm sau, sau khỉ được Thủ
tướng Chính phủ và úy ban nhân dân câp tỉnh, cấp huyện quyết định (theo quy
định tại Điều 37 Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ),
các Bộ, ngành Trung ương và đơn vị dự toán cấp I ở địa phương (nếu được phân
cấp) thực hiện phân bo chi tiêt kê hoạch vôn đầu tư của các dự án cho các đơn vị
sử dụng ngân sách trực thuộc và cấp dưới.
3. Việc phân bổ chỉ tiết và giao kế hoạch vốn đầu tư hằng năm cho các dự án
phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch hoặc theo thời
gian cụ thế trong quyết định giao vôn của câp có thấm quyền. Trường hợp được
giao bổ sung kế hoạch, chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao kế hoạch
bo sung, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp phải hoàn thành việc phân bo
và giao kế hoạch theo quy định Đông thời với việc phân bo von đầu tư nêu trên,
các Bộ, ngành và úy ban nhân dân các cấp giao kế hoạch von chi tiết cho các chủ
đầu tư đế thực hiện.
Trên cơ sở giao kế hoạch vốn đầu tư của ủy ban nhân dân các cấp, đem vị
dự toán cấp I ở địa phương (nếu được phân cấp) thực hiện phân bố chi tiết kế
hoạch vốn đầu tư của các dự án cho các chủ đầu tư trực thuộc và cấp dưới; đồng
gửi cơ quan Tài chính cùng cấp đế kiêm tra phân bo theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước.
(Mau biểu phân bổ chỉ tiết kế hoạch von đầu tư theo phụ lục số 01 kèm theo
Thông tư này)
4. Sau khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân
các cấp gửi văn bản phân bo chi tiết kế hoạch vốn đầu tư đến cơ quan tài chính,
Kho bạc Nhà nước cùng cấp đế triến khai thực hiện việc quản lý, điều hành kế
hoạch ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn
bản hưcmg dân; đơn vị dự toán cấp / ở địa phương gửi cơ quan tài chính cùng cấp,
đồng gửi Kho bạc Nhà nước cùng cấp đế làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, tổng
hợp, báo cáo.
5. Các Bộ, ngành và địa phương giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chi tiết cho các
chủ đầu tư đầy đủ các tiêu chí tại phụ lục sổ 01 nêu trên và ghi chi tiết kế hoạch
vốn đầu tư: kế hoạch giao đầu năm (trong đó thu hồi von ứng trước), kế hoạch von
đầu tư điểu chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư kéo dài, kế hoạch von ứng trước để thực
hiện, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để có căn cứ kiểm soát
thanh toán von.

6. Các Bộ, cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm nhập kế
hoạch von đầu tư trên Hệ thống TABMIS theo hướng dẫn tại Thông tư sổ
123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành,
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khai thác Hệ thống TABMIS và văn bản số 4754/BTC-KBNN ngày 11/4/2017 về
việc hướng dẫn quy trình nhập và phân bo dự toán, hạch toán kế toán, ghi thu, ghi
chi von ho trợ phát trỉến chính thức (ODA), von vay ưu đãi của các nhà tài trợ
nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài.
7. Kiểm tra phân bổ:
a)

về nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra về tỉnh chính xác, khớp đúng với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền
giao về: tong kế hoạch von đầu tư, danh mục dự án; tống mức đầu tư; cơ cấu von
(von trong nước, von ngoài nước; cơ cấu ngành, lĩnh vực; theo nhiệm vụ); mức von
được giao của từng dự án (nếu cỏ).
- Kiểm tra việc đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định của các dự án được
giao von.
b) Đổi với dự án do các Bộ, ngành quản lý:
- Sau khỉ nhận được văn bản phân bổ chi tiết kế hoạch von đầu tư của các
Bộ, ngành trung ương theo quy định, Bộ Tài chính thực hiện kiếm tra phân bo.
Trường hợp phát hiện việc phân bố von không đúng các nội dung tại Điếm a
Khoản 6 Điều này, trong phạm vi 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản,
Bộ Tài chính có ỷ kiến gửi các Bộ, ngành trung ương đề nghị điều chỉnh lại theo
đúng quy định, đồng gửi Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước nơi mở tài
khoản thanh toán đế tạm dừng thanh toán đối với các dự án phần bo chưa đúng
quy định. Các Bộ có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư các dự án được phân bo vốn
không đúng quy định hoàn trả ngân sách nhà nước sổ vốn đã thanh toán (nếu có).
Chậm nhất trong phạm vi 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu
của Bộ Tài chỉnh, các Bộ, ngành trung ương điều chỉnh lại và gửi văn bản phân bo
kế hoạch von điều chỉnh cho Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà
nước nơi mở tài khoản đế thanh toán cho các dự án đã đủ điều kiện. Trường hợp
không thống nhất với ỷ kiến của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có ỷ kiến báo cáo Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong thời gian chờ quyết định của Thủ
tướng Chính phủ thì các Bộ, ngành trung ương và chủ đầu tư không được phép
thanh toán đoi với phần kế hoạch Bộ Tài chỉnh yêu cầu điều chỉnh lại.
c) Đổi với các dự án đầu tư do địa phương quản lý:
- Trong phạm vi 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản phân bo chi
tiết kế hoạch vốn đầu tư của đơn vị dự toán cấp I (trường hợp đơn vị dự toán cấp I
được cấp trên phân cấp phân bổ), cơ quan Tài chỉnh thực hiện kiếm tra phân bo.
Trường hợp phát hiện việc phân bo vốn không đúng các nội dung tại Điếm a
Khoản 6 Điều này, cơ quan Tài chính có ỷ kiến gửi đơn vị dự toán cấp I đề nghị
điều chỉnh lại theo đúng quy định; đồng gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản
thanh toán đế tạm dừng thanh toán đoi với các dự án phân bo chưa đúng quy định.
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Trong thời gian 07 ngày làm việc, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm chỉ đạo chủ
đầu tư các dự án được phân bo vốn không đúng quy định hoàn trả ngân sách nhà
nước số vốn đã thanh toán cho dự án (nêu có).
Chậm nhất trong phạm vi 07 ngày làm việc kế từ ngày nhận được vãn bản
của cơ quan Tài chính, đơn vị dự toán cấp I thực hiện điều chỉnh lại và gửi văn bản
phân bổ kế hoạch von điều chỉnh cho cơ quan Tài chỉnh, Kho bạc Nhà nước nơi mở
tài khoản để thanh toán cho dự án đã đủ điểu kiện. Trường hợp không thông nhât
với ỷ kiến của cơ quan Tài chính, đơn vị dự toán cấp I có ỷ kiến báo cáo úy ban
nhân dân (nơi giao dự toán) xem xét, quyết định. Trong thời gian chờ úy ban nhân
dân (nơi giao dự toán) xem xét, quyết định; đơn vị dự toán cấp I và chủ đầu tư
không được phép thanh toán đổi với dự án (hoặc phần kế hoạch phân bô của dự
án) chưa đủng quy định cơ quan Tài chính yêu câu điêu chỉnh lại.
Mục 2ề THANH TOÁN VỐN ĐÀU Tư
Điều 5. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư
Cơ quan Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn
đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 6. Mở tài khoản
1. Chủ đầu tư được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho
giao dịch của chủ đầu tư và phù họp cho việc kiểm soát thanh toán của Kho bạc
Nhà nước.
2. Việc mở tài khoản thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ mở
và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để
được thanh toán vốn.
Điều 7ẵ Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án
Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu
tư gửi hồ sơ, tài liệu sau đây đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán
(các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ
đầu tư, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường họp phải bổ
sung, điều chỉnh), bao gồm:
1.8 Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

Khoản nàỵ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư sổ
108/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
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aỹ Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền
kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuấn bị đầu tư hoặc dự toán từng hạng mục
công việc thuộc công tác chuấn bị đầu tư;
b) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thâu theo quy định của Luật
Đấu thầu;
c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.
2.10 Đối với vốn thực hiện dự án:
a)n Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật đoi với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thấm
quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).
b) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật
Đấu thầu; Riêng đối với trường hợp tự thực hiện: văn bản của cấp có thấm quyền
cho phép tự thực hiện dự án (trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp
có thẩm quyền);
c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu
kèm theo hợp đồng như: phụ lục hợp đồng, Điều kiện riêng, Điều kiện chung liên
quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hợp đồng bo sung, Điều chỉnh (nếu
có); Riêng đoi với trường hợp tự thực hiện: văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao
khoán nội bộ;
•
d) Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đổi với
từng công việc, hạng Mục công trình, công trình đoi với trường hợp chỉ định thầu
hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án
chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Riêng công tác bồi thường, ho trợ và tái định cư
phải kèm theo phương án bồi thường, ho trợ và tái định cư được cấp có thấm quyền
phê duyệt.
Điều 8ẳ Tạm ứng vốn
l.12 Nguyên tắc tạm ứng vốn:

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số
108/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
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Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
11

Khooản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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a) Đổi với các công việc thực hiện thông qua hợp đồng, bên giao thầu (chủ
đầu tư) tạm ứng vốn cho bên nhận thầu (nhà thầu) đế thực hiện các công tác chuân
bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng. Mức vón
tạm ứng, thời điểm tạm ứng và các nội dung khác đế đảm bảo việc thu hồi tạm ứng
do chủ đầu tư thong nhất với nhà thầu theo đúng quy định và phải được quy định
rõ trong hợp đồng.
b) Việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực, đồng thời
chủ đầu tư đã nhận được bảo lãnh tạm ứng hợp đồng của nhà thầu (đối với trường
hợp phải có bảo lãnh tạm ủng) với giá trị tương đương của khoản tiên tạm ứng.
Riêng đoi với hợp đồng thi công xây dựng, nếu có giải phóng mặt băng thì phải có
cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng theo quy
định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định sổ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính
phủ quy định chỉ tiết về hợp đông xây dựng.
c) Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối
thiểu nêu tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016
của Bộ Tài chính, thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng
vượt mức tạm ứng toi thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kế từ thời điếm tạm ứng.
d) Căn cứ vào nhu cầu tạm ứng vốn chủ đầu tư có thể được tạm ứng von một
lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng nhimg không vượt mức von tạm ứng theo quy
định của hợp đồng và mức von tạm ứng quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư sô
08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp kế hoạch vốn bố trí
trong năm không đủ mức von tạm úng theo hợp đồng thì chủ đầu tư được tạm ứng
tiếp trong kế hoạch năm sau.
đ) Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu tỉnh toán mức tạm ứng hợp
lý tuân thủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư sổ 08/2016/TT-BTC ngày
18/1/2016 của Bộ Tài chỉnh, quản lý việc sử dụng von tạm ứng đúng mục đích,
đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ so von đã tạm ứng theo
quy định
e) Đổi với các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng, việc tạm ứng
von được thực hiện sau khi dự toán được cấp có tham quyền phê duyệt và trên cơ
sở đề nghị của chủ đầu tư. Căn cứ vào nhu cầu tạm ứng vốn, chủ đầu tư có thế
được tạm ứng von một lần hoặc nhiều lần đảm bảo không vượt mức vốn tạm ứng
tối đa theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 8 Thông tư sổ 08/2016/TT-BTC ngày
18/1/2016 của Bộ Tài chỉnh. Trường hợp kế hoạch vốn bố trí trong năm không đủ
mức von tạm ứng tối đa so với dự toán được duyệt thì chủ đầu tư được tạm ứng tiếp
trong kế hoạch năm sau.
2. Hồ sơ tạm ứng vốn:
Để được tạm ứng vốn, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước các tài liệu sau:
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- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo;
- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán
của Bộ Tài chính;
- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà
nước bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư) đối với các trường họp
phải bảo lãnh tạm ứng theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều này.
3. Mức vốn tạm ứng:
a) Mức vốn tạm ứng tối thiểu:
- Đối với họp đồng tư vấn:
Hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá
trị hợp đồng;
Họp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá
trị hcrp đồng.
- Đối với hợp đồng thi công xây dựng:
+ Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20%
giá trị hợp đồng;
+ Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối
thiểu bằng 15% giá trị họp đồng;
+ Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10%
giá trị họp đồng.
- Đối với họp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC, EPC,
họp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: mức vốn tạm ứng
tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.
b) Mức vốn tạm ứng tối đa cho các khoản quy định tại điểm a nêu trên không
vượt quá 50% giá trị hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc
được thực hiện không thông qua hợp đồng). Trường họp đặc biệt cần tạm ứng với
mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép, đối với trường hợp
người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao
hơn do Bộ trưởng, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
c) Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Mức vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Mức vốn tạm ứng tối đa theo yêu cầu không vượt phương án bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư đã được cấp có thấm quyền phê duyệt.
- Trường họrp chủ đầu tư trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư căn cứ vào hồ sơ tài liệu liên quan để chi trả cho người thụ hưởng.
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- Trường họp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư (Hội
đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức phát triển quỹ đất, doanh nghiệp ...) chi
trả: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư nêu trên mở tài khoản
tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận vốn tạm ứng do chủ đầu tư chuyển đến
để thực hiện chi trả.
d) Đối với chi phí quản lý dự án
Căn cứ dự toán chi phí quản lý dự án trong năm kế hoạch được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng vốn theo đề nghị của chủ
đầu tư. Mức tạm ứng vốn không vượt quá dự toán chi phí quản lý dự án được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
đ) Mức vốn tạm ứng cho tất cả các khoản quy định từ điểm a đến điểm d nêu
trên không vượt kế hoạch vốn hàng năm đã bố trí cho dự án.
4. Bảo lãnh tạm ứng vốn:
a) Đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng yêu
cầu có bảo lãnh tạm ứng:
- Trước khi Kho bạc Nhà nước thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho chủ đầu
tư để tạm ứng vốn cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc
Nhà nước bảo lãnh tạm ứng họp đồng của nhà thầu hoặc nhà cung cấp với giá trị
tương đương khoản tiền tạm ứng.
- Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm trừ tương ứng với giá
trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận
thầu. Chủ đầu tư đảm bảo và chịu trách nhiệm giá trị của bảo lãnh tạm ứng tương
ứng với số dư tiền tạm ứng còn lại.
- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài
cho đến khi chủ đầu tư đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.
b) Các trường hợp không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng:
- Các hơp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng.
Trường hcrp này, để đảm bảo sử dụng vốn tạm ứng an toàn và có hiệu quả, chủ đầu
tư tùy theo điều kiện cụ thể được quyền yêu cầu nhà thầu bảo lãnh tạm ứng vốn
theo nội dung nêu tại điểm a, khoản 4 Điều này và chịu trách nhiệm về yêu cầu bảo
lãnh tạm ứng của mình.
- Các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức
do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu;
- Các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng và công tác bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải
xây dựng các công trình).
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5. Thu hồi vốn tạm ứng
- 13 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 thong nhất với nhà thâu và quy
định cụ thế trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán (bao gồm
cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng.
- Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: sau khi chi trả cho
người thụ hưởng, chủ đàu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi,
tạm ứng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chi trả cho người thụ
hưởng không chờ đến khi toàn bộ các hộ dân trong phương án bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư đã nhận tiền mới làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.
Riêng chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư căn cứ vào quyết toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Kho bạc Nhà nước
làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.
- Đối với chi phí quản lý dự án: Khi có khối lượng công việc hoàn thành theo
dự toán, chủ đầu tư lập Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký
và đóng dấu của chủ đầu tư) gửi Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi vốn tạm
ứng. Chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến Kho bạc Nhà
nước 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.
Trường họp các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực quản lý nhiều dự
án, định kỳ 6 tháng và hết năm kế hoạch, chủ đầu tư phân bố chi phí quản lý dự án
(khối lượng công việc hoàn thành theo dự toán) cho từng dự án gửi Kho bạc Nhà
nước làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.
ốể * Kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn
Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng
quy định về việc thu hôi von tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiếm tra so
von đã tạm ứng đế thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng
không đúng mục đích. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm kiếm tra số dư tạm ứng
đế đảm bảo thu hồi hết so von đã tạm ứng khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm
ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng.
- Trước ngày 05 của thảng đầu tiên quỷ tiếp theo, các chủ đầu tư lập báo cáo
đảnh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án gửi Kho
Gạch đầu dòng này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
14

13

bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, báo cáo nêu
rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điếm báo cáo và nêu rõ các
lý do, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn nêu
trên (nếu có), đồng thời để xuất biện pháp xử lý.
- Hằng quỷ, trước ngày 15 của thảng đầu quỷ sau (riêng quỷ IV trước ngày
10 tháng 02 năm sau), Kho bạc Nhà nước các cấp lập báo cáo đánh giá tình hình
tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương gửi cơ
quan Tài chính đồng cấp, trong báo cáo phân loại rõ so dư tạm ứng quá hạn chưa
được thu hồi đến thời điểm báo cáo và nêu rõ các lỷ do, các khó khăn vướng mắc
trong quá trình thu hồi sổ dư tạm ứng quá hạn nêu trên (nếu có), đồng thời đê xuât
biện pháp xử lý. Đoi với dự án do các Bộ, ngành quản lỷ, trên cơ sở bảo cáo của
Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính có văn bản gửi các Bộ, ngành đế có biện pháp xử
lỷ sổ dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi. Đoi với dự án thuộc úy ban nhân nhân dân
các cấp quản lý, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Ke hoạch báo cảo ủy ban nhân
dân cùng cấp đế có biện pháp xử lý so dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.
- Thời hạn thu hồi tạm ứng:
Đổi với các công việc của dự án thực hiện theo hợp đồng: vốn tạm ứng chưa
thu hồi nếu quá thời hạn 03 tháng kê từ thời điếm phải thu hồi tạm ứng theo quy
định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khỉ phát hiện nhà thầu sử
dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phoi hợp với Kho bạc Nhà
nước đế thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ
đầu tư chưa thu hồi, Kho bạc Nhà nước có vãn bản đề nghị chủ đầu tư thu hồi của
nhà thầu hoặc đề nghị chủ đầu tư yêu cầu to chức tín dụng phát hành bảo lãnh
hoàn trả tiền tạm ứng theo nghĩa vụ bảo lãnh khi nhà thầu vi phạm cam kết với chủ
đầu tư về việc sử dụng von tạm ứng.
Đổi với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: vốn tạm ứng chưa thu
hồi nếu quá thời hạn 3 tháng kế từ thời điếm tạm ứng von chưa thực hiện chi trả
cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phổi hợp với Kho bạc Nhà
nước yêu cầu to chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tải định cư chuyến toàn
bộ số dư tạm ứng vể tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà nước đế
thuận tiện cho việc kiếm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng. Sau thời hạn trên,
trường hợp to chức làm nhiệm vụ bồi thường hô trợ và tải định cư chưa chuyến
toàn bộ so tiền dư tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà
nước thì trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước được phép trích từ
tài khoản tiền gửi của to chức làm nhiệm vụ bồi thường hô trợ và tái định cư mở tại
Kho bạc Nhà nước vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà nước và
thông báo cho tô chức làm nhiệm vụ bôi thường hô trợ và tải định cư.

Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của chủ đầu
tư mà chưa thực hiện chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn
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trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nguyên nhân chưa chi
trả tiền bồi thường, hỗ trợ do diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử
dụng đất mà chưa giải quyết xong, thì so tiền bồi thường, hô trợ đoi với phần diện
tích đất đang tranh chấp đó được tiếp tục gửi tại tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư
tại Kho bạc Nhà nước; sau khi cơ quan nhà nước có thắm quyền giải quyết xong
thì trả cho người cỏ quyên sử dụng đât). Trường hợp chủ đâu tư không làm thủ tục
nộp ngân sách nhà nước, thì Kho bạc Nhà nước được phép trích từ tài khoản tiền
gửi của chủ đầu tư đế nộp lại ngân sách nhà nước, giảm so vốn đã tạm ứng cho dự
án và thông báo cho chủ đầu tư.
Đổi với các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng khác, vốn tạm
ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 6 tháng kế từ thời điếm tạm ứng mà chủ đầu tư
chưa thanh toán đế thu hồi tạm ứng, Kho bạc Nhà nước có vãn bản đề nghị chủ
đầu tư hoàn trả so vốn đã tạm ứng (trừ các trường hợp sau: có vãn bản của cấp có
thẩm quyền (người phê duyệt dự toán) về việc cho phép kéo dài thời hạn thu hồi
tạm ứng đế hoàn thành các khối lượng do các nguyên nhân khách quan; tạm ứng
chi phí quản lỷ dự án cho các Ban quản lỷ dự án chuyên ngành, khu vực). Sau thời
hạn 03 tháng kế từ thời điếm phải hoàn trả sổ von đã tạm ứng mà chủ đầu tư chưa
thực hiện hoàn trả thì Kho bạc Nhà nước được phép trích từ tài khoản tiền gửi của
chủ đầu tư đế nộp lại ngân sách nhà nước, giảm so von đã tạm ứng cho dự án và
thông báo cho chủ đầu tư.
Điều 9. Thanh toán khối lượng hoàn thành
1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng:
a) Nguyên tắc thanh toán:
Việc thanh toán họp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá họp đồng và
các điều kiện trong hợp đồng, số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm
thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được
quy định rõ trong họp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện áp
dụng các loại giá hợp đồng theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Đối với hợp đồng trọn gói:
Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục
công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các
bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không yêu cầu có xác nhận khối
lượng hoàn thành chi tiết.
- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng
hoặc giảm được phê duyệt theo thấm quyền, nếu có) được nghiệm thu của từng lần
thanh toán và đơn giá ứong họp đồng.
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- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng
hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong họp
đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hơp đồng.
- Đối với hợp đồng theo thời gian:
+ Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên
gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời
gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).
+ Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo
phương thức quy định trong hơp đồng.
- Đối với hợp đồng theo giá kết hợp:
Việc thanh toán được thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng theo quy
định tại các điểm trên đây.
- Đối với khối lượng công việc phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá
trong họp đồng, thực hiện theo thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống
nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật
có liên quan.
- Việc điều chỉnh họp đồng thực hiện theo quy định tại các Nghị định của
Chính phủ về họp đồng và các Thông tư hướng dẫn hiện hành.
- 15 Đối với trường hợp ủy thác quản lý dự án:
Trong trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với Ban
quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản ỉỷ dự án khu vực, việc thanh toán được thực
hiện phù hợp với quy định của hợp đồng ủy thác. Chủ đầu tư và bên được ủy thác
có trách nhiệm quy định cụ thể phạm vi ủy thác trong hợp đồng.
Trường hợp chủ đầu tư kỷ hợp đồng ủy thác toàn bộ cho Ban quản lý dự án
chuyên ngành, Ban quản ỉý dự án khu vực thực hiện quản ỉỷ dự án (bao gồm cả việc
rút dự toán và giao dịch với cơ quan kiếm soát thanh toán), thì ngoài nội dung công
việc ủy thác, chủ đầu tư phải ủy quyền chủ tài khoản cho bên nhận ủy thác và nội
dung trên phải được quy định cụ thế trong hợp đông.
- Để phục vụ công tác quyết toán công trình, trường hợp giữa chủ đầu tư và
nhà thầu cỏ thỏa thuận trong hợp đồng vê việc tạm giữ chưa thanh toán cho nhà
thầu một khoản tiền nhất định hoặc một tỷ lệ nhât định so với khối lượng hoàn
thành và thỏa thuận về việc chuyến khoản tiền nêu trên vào tài khoản tiền gửi của
chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước thì việc thanh toún được thực hiện theo quy
Gạch đầu dòng này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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định của hợp đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định
hiện hành về quản lý họ-p đồng xây dựng.
b)16 Hồ sơ thanh toán:
Khi có khối ỉượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và
Điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi
Kho bạc Nhà nước, bao gồm:
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề
nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thâu và đại diện bên nhận thâu
(phụ lục số 03.a kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC).
Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định
giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng để nghị thanh toán có xác
nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thâu (phụ lục sô 04 kèm theo
Thông tư sổ 08/2016/TT-BTC).
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo Thông tư sổ
08/2016/TT-BTC.
- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán
của Bộ Tài chính.
2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua họp đồng xây
dựng:
a) Đối với các công việc của dự án được thực hiện không thông qua họp
đồng xây dựng (như một số công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực
hiện, công việc tư vấn được phép tự làm,...), việc thanh toán trên căn cứ:
Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của
chủ đầu tư), chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến Kho
bạc Nhà nước, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, họp pháp của khối
lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán được duyệt phù hợp với tính chất
từng loại công việc.
b) Hồ sơ thanh toán bao gồm:
- Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành;
- Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng công việc;
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
- Chứng từ chuyển tiền.
c) Hồ sơ đối với các trường hợp khác
Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số
108/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
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- Đối với chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ thanh toán bao gồm:
Bảng xác nhận giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện
(phụ lục số 03.b kèm theo); Hợp đồng và biên bản bàn giao nhà (trường họp mua
nhà phục vụ di dân giải phóng mặt bằng); Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; Chứng
từ chuyển tiền.
Riêng chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bảng xác định
giá trị khối lượng công việc hoàn thành; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
Chứng từ chuyển tiền.
- Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công
trình (bao gồm cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng): việc tạm ứng, thanh
toán được thực hiện như đối với các dự án hoặc gói thầu xây dựng công trình.
- Khi dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán
nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết toán, Kho bạc Nhà
nước căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án để kiếm
soát thanh toán cho dự án. Hồ sơ, tài liệu thanh toán gồm: Quyết định phê duyệt
quvết toán kèm báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Giấy đề nghị thanh toán vốn
đầu tư; Chứng từ chuyển tiền.
3. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước:
a)17 Sau khi nhận được vãn bản phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư của các
Bộ, ngành trung ương và địa phương, đoi với các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo
quy định, Kho bạc Nhà nước căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, các
điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, vãn bản giao việc hoặc họp
đồng nội bộ (đoi với trường hợp tự thực hiện dự án), số lần thanh toán, giai đoạn
thanh toán, thời điếm thanh toán và các điều kiện thanh toán và giá trị từng lần
thanh toán đế thanh toán cho chủ đầu tư.
Trường hợp phát hiện khoản chi không đảm bảo đúng chế độ hoặc thiếu hồ
sơ theo quy định, chậm nhất trong vòng 04 ngày làm việc kế từ ngày nhận hồ sơ đề
nghị thanh toán Kho bạc Nhà nước từ choi thanh toán và có vãn bản thông báo cho
chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chổi thanh toán.
Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc "thanh
toán trước, kiếm soát sau" cho từng lần thanh toán và "kiếm soát trước, thanh
toán sau " đổi với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Căn cứ vào nguyên tắc
Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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này, Kho bạc Nhà nước hướng dân cụ thế phương thức kiếm soát thanh toán trong
hệ thong Kho bạc Nhà nước, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà
thầu và đúng quy định của Nhà nước.
b) Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình
không được vượt dự toán được duyệt đối với trường hợp chỉ định thầu, tự thực
hiện; tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được
phê duyệt. Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao gồm cả tạm ứng và thanh
toán khối lượng hoàn thành) không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho
dự án. Lũy kế số vốn thanh toán cho dự án không vượt kế hoạch đầu tư công trung
hạn đã được giao.
4. Đối vói một số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có cơ chế tạm ứng,
thanh toán vốn khác với các quy định trên đây, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm
quyền, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.
Điều 10. Quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ửng
trước dự toán ngân sách năm sau18
1. Việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau được thực hiện theo quy định
tại Điều 57 Luật Ngân sách nhà nước; Điều 37 Nghị định so 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
nhà nước và Điều 45 của Nghị định sổ 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chỉnh
phủ vê Kề hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
2. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước, các Bộ, ngành
và địa phương phân bố đúng danh mục đã được giao. Việc kiểm tra phân bo và tạm
ứng, thanh toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau được thực hiện như vốn
đâu tư được cấp có thấm quyền giao kế hoạch trong năm theo các quy định tại
Thông tư này.
3. Thời hạn thanh toán: thực hiện như thời hạn thanh toán vốn đầu tư trong
kê hoạch năm được cấp có thấm quyền cho phép ứng trước. Trường hợp đặc biệt
khác do Thủ tướng Chỉnh phủ quyết định (đối với ứng trước nguồn von ngân sách
Trung ương), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định (đối với ứng trước
nguồn vốn ngân sách địa phương) nhưng không quá thời gian thực hiện và giải
ngân (tạm ứng và thanh toán) kế hoạch đầu tư công trung hạn.
4. Sổ vốn ứng trước chưa thanh toán sau khỉ hết thời hạn giải ngân được xử
lý như von đầu tư trong kế hoạch năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
và các vãn bản hướng dẫn.

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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5. Thu hồi vốn: các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm bố trí kế hoạch
von cho dự án trong dự toán ngân sách năm sau đế hoàn trả von ứng trước. Trên cơ
sở văn bản phân bổ kế hoạch thu hồi vốn ứng trước của Bộ, ngành, địa phương,
Kho bạc Nhà nước thực hiện thu hồi von ứng trước theo so vốn ứng trước đã giải
ngân thực tế của dự án, so von thu hồi toi đa bằng kế hoạch vôn ứng trước đã được
cấp có thấm quyền bo trí thu hồi hãng năm.
Trường hợp các Bộ không bố trí hoặc bố trí không đủ sổ vốn phải thu hồi của
từng dự án theo quyết định giao kế hoạch hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có vãn bản thông báo cho Bộ đó biết đế bố trí
thu hồi số von đã ứng trước theo quy định; Trường hợp sau 10 ngày làm việc kê từ
ngày các Bộ nhận được văn bản của Bộ Tài chính nhimg các Bộ không thực hiện bô
trí thu hồi kế hoạch vốn theo quyết định giao năm kế hoạch của Thủ tướng Chính
phủ và Bộ Ke hoạch và Đầu tư thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ,
đồng thời có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm dừng
thanh toán đổi với dự án chưa đảm bảo việc thu hồi von ứng trước, chờ ỷ kiên chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đổi với vốn ngân sách địa phương và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
cấp trên cho ngân sách cấp dưới, trường hợp đơn vị dự toán cấp I ở địa phương
không bố trí hoặc bố trí không đủ sổ von thu hồi theo quy định, Sở Tài chính, Phòng
Tài chính Ke hoạch có văn bản thông báo cho đơn vị đó biết đế bố trí thu hôi sô vôn
đã ứng trước theo quy định Trường hợp sau 10 ngày làm việc kế từ ngày các đơn vị
nhận được văn bản của cơ quan Tài chỉnh nhưng các đơn vị không thực hiện bô trí
thu hồi kế hoạch vốn theo quyết định giao thì Sở Tài chỉnh, Phòng Tài chính Kê
hoạch báo cáo ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời có văn bản gửi Kho bạc Nhà
nước đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán đoi với dự án chưa đảm bảo
việc thu hồi vốn ứng trước, chờ ỷ kiến chỉ đạo của úy ban nhân dân các cấp.
6. Ouyết toán vốn: Thời hạn quyết toán vốn ứng trước theo thời hạn được bố
trí kế hoạch von đế thu hồi. Trường hợp dự án được thu hồi von ứng trước theo
thời kỳ một sổ năm thì sổ vốn ứng trước được bo trí đế thu hồi của kế hoạch năm
nào được quyết toán vào niên độ ngân sách năm đó, so von đã thanh toán nhưng
chưa được bo trí kế hoạch von đế thu hồi được chuyến sang các năm sau quyết
toán phù hợp với kể hoạch thu hồi vốn.
Điều 11. Quy định về thời gian tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư trong kế
hoạch
• năm và thời hạn
• kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc
• Nhà nước
1. về thời hạn tạm ứng vốn:
Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ được tam ứng trong năm kế hoạch chậm

nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm ké hoạch (trừ trường hơp tạm ứng để thực hiện
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm
sau).
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2. Thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành:
Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được
nghiệm thu đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán khối lượng
hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau (trong đó có thanh toán đế thu hồi
vốn đã tạm ứng).
3.19 Trườtĩg hợp các dự án cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện và
thanh toán sang năm sau, phải được cấp có thấm quyển cho phép theo quy định tại
Điểu 64 Luật Ngân sách nhà nước; Điều 76 Luật Đầu tử công và Điều 46 Nghị
định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.
4.20 Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước: Trong thời
hạn toi đa là 04 ngày làm việc kế từ khỉ nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định của
chủ đầu tư, căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc
được thực hiện không thông qua hợp đồng) và so tiền chủ đầu tư đề nghị thanh
toán, Kho bạc Nhà nước kiếm soát, thanh toán cho dự án và thu hồi von tạm ứng
theo quy định.
5.21 Ke hoạch vốn trong năm chưa thanh toán sau khi hết thời hạn giải ngân
(trừ trường hợp được cấp thấm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và
thanh toán) được xử lỷ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các vãn bản
hướng dẫn.
Mục 3ễ ĐIÈU CHỈNH KÉ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
Điều 12. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư
1.22 Căn cứ điều chỉnh kế hoạch:
Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thực
hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; Nghị định sổ
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP
ngày 10/9/2015 của Chỉnh phủ.
2.23 Nguyên tắc điều chỉnh:
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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Đe đảm bảo cho các dự án thực hiện mục tiêu theo kế hoạch, hạn chế việc
kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau; căn cứ tình hình thực hiện thực tê, các
Bộ, ủy ban nhân dãn các cấp rà soát tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư của các
dự án trong năm để trình cấp có thấm quyền điều chỉnh kế hoạch von đâu tư của
các dự án trong phạm vi tống kể hoạch von được giao trong năm; điều chuyến vón
từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án có khả năng thực hiện
trong năm kế hoạch, đảm bảo không được vượt quá tong mức vốn kế hoạch đâu tư
công trung hạn của từng dự án đã được cấp có tham quyền quyêt định.
Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án, các Bộ, ủy ban
nhân dân các cấp chỉ đạo chủ đầu tư xác định so liệu thanh toán đến thời đỉêm điêu
chỉnh và làm việc với Kho bạc Nhà nước đế xác nhận số von thuộc kế hoạch năm đã
thanh toán cho dự án, xác định sổ von còn dư do không thực hiện được, đảm bảo
cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số von Kho bạc Nhà
nước đã thanh toán.
Đổi với các dự án dự kiến điều chỉnh giảm kế hoạch, trong khi chờ cấp có
thẩm quyền cho phép điều chỉnh kế hoạch, các Bộ, úy ban nhân dân các câp chỉ
đạo các chủ đầu tư không được phép giải ngân sổ vốn dự kiến điều chỉnh giảm kê
hoạch của các dự án. Các Bộ, úy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm vê sô liệu
giải ngân và so kế hoạch vốn điêu chỉnh.
3. Thực hiện điều chỉnh: Sau khi thực hiện các nguyên tắc nêu trên, các Bộ,
ủy ban nhân dân các cấp gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư có chi tiết từng dự án
cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân
sách trung ương và vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách
địa phương), gửi cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan tài chính (đoi với các dự án
thuộc ngân sách địa phương), cấp có thấm quyền cho phép điều chỉnh kế hoạch
vốn đầu tư đối với từng loại nguồn vốn thực hiện theo quỵ định Nghị định sổ
77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Ke hoạch đầu tư công trung hạn
và hằng năm và các văn bản hướng dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
4.24 Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn đầu
tư: các Bộ và úy ban nhân dân các cấp gửi công văn phân bo điều chỉnh kế hoạch
vốn đầu tư cho cơ quan Tài chỉnh, cơ quan Ke hoạch và Kho bạc Nhà nước cùng
cấp. Nội dung kiếm tra phân bo von đầu tư điều chỉnh được thực hiện như von đầu
tư được cấp có thấm quvền giao kế hoạch trong năm theo quy định tại Thông tư
này.
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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(Mầu biểu điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo phụ ỉục số 02 kèm
theo)
MỤC 4. QUẢNLỶ, THANH TOÁN VÓN ĐẦU TƯ CẢC CÔNG TRÌNH ĐẶC
THÙ25
Điều 13. Công trình bí mật nhà nước
1. Loại công trình bí mật nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điêu 42 Nghị
định so 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý đầu tư xây dựng
(trừ công trình bí mật nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được thực hiện
theo Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Tài chỉnh).
2. Việc phân bổ và kiểm tra phân bổ vốn đầu tư; kiểm soát, thanh toán các dự
án đầu tư công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định như đổi với von đầu
tư nguồn ngân sách nhà nước (trừ t7~ường hợp có quy định riêng về việc chuyến von
trực tiếp từ Bộ Tài chính cho Bộ, ngành, địa phương thì thực hiện theo quy định của
cấp có thấm quyền).
Đối với các dự án đầu tư công trình bỉ mật nhà nước được thực hiện theo cơ
chế chuyến vốn trực tiếp từ Bộ Tài chính cho Bộ, ngành, địa phương thì Bộ, ngành,
địa phương giao cơ quan chức năng thực hiện quản lý, kiếm soát, thanh toán von
cho các dự án.
3. Tạm ứng, thanh toán vốn:
- Đổi với các dự án đầu tư công trình bí mật nhà nước do các Bộ, ngành và
các địa phưong quản lý, Kho bạc Nhà nước chỉ kiếm soát về tính phù hợp, đầy đủ
của chứng từ rút von và chuyến tiền theo đề nghị của chủ đầu tư mà không kiểm
soát vê các nội dung khác trong hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại
diện hợp pháp của chủ đâu tư. Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư hoàn toàn chịu
trách nhiệm về việc kiếm soát nội dung thanh toán và hồ sơ của dự án.
- Hết năm kế hoạch, Bộ, ngành, địa phương báo cáo Bộ Ke hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chỉnh tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình tiếp nhận và sử dụng von; xác
nhận so vỏn đã thanh toán trong năm, lũy kế so vốn thanh toán từ khởi công đến hết
niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án; nhận xét về tình hình thực hiện kế
hoạch đầu tư, chấp hành các chế độ chính sách về tài chính.
Điều 14. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và công trình
xây dựng tạm:
1. Loại công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách theo quy định tại
Khoản 2 Điều 42 Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
Mục này được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 52/2018/TTBTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
25

23

2. Loại công trình xây dựng tạm theo quy định tại Khoản 3 Điểu 42 Nghị định
sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
3. Tạm ứng, thanh toán vốn:
a) Tạm ứng vốn: Mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng thực hiện theo quy
định như đoi với von đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Hồ sơ tạm ứng von bao
gồm:
- Lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản cho phép triển khai
công trình, dự án theo lệnh khấn cấp của cấp có thấm quyền;
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của công trình khẩn cấp hoặc công trình
tạm của người có thấm quyền;
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
- Chứng từ chuyển tiền.
- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (đối với trường hợp yêu cầu
phải có bảo lãnh tạm ứng von theo quy định tại Điếm a Khoản 4 Điều 8 Thông tư
sổ 08/2016/TT-BTC ngàv 18/1/2016 của Bộ Tài chính);
b) Thanh toán khối lượng hoàn thành: thực hiện theo quy định như đối với
vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
Mục 5. CHÊ Độ BẢO CẢO, KIỂM TRA, QUYÉT TOÁN26
Điều 15. Báo cáo27
1. Đối với các chủ đầu tư, các Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh: thực hiện
theo quy định tại Thông tư sổ 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chỉnh
quy định về chế độ và biếu mâu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch von đâu tư
xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.
2. Đổi với Kho bạc Nhà nước:
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư sổ 82/2017/TT-BTC
ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.
- Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tổng hợp sổ liệu thanh toán vổn
đầu tư báo cảo cơ quan tài chính đồng cấp theo quy định về quyết toán ngân sách

Tên mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 52/2018/TTBTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Các Điều 13, 14, 15 của mục 4 được
chuyển thành các Điều 15, 16, 17 của mục nàỵ.
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nhà nước. Đồng thời xác nhận sỗ thanh toán trong năm, lũy kế sổ thanh toán từ
khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án do chủ đâu tư lập.
Điều 16ữ Kiểm tra
1. Chủ đầu tư tự thực hiện kiểm tra việc thực hiện dự án theo các nội dung
được giao quản lý.
2. Các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan tài chính, định kỳ hoặc đột
xuất kiểm tra các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án về tình hình sử dụng vốn tạm
ứng, vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và việc chấp hành chính sách, chế độ
tài chính đầu tư của Nhà nước.
3. Cơ quan tài chính các cấp định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra Kho bạc Nhà
nước về việc thực hiện chế độ thanh toán vốn đầu tư.
4. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Điều 17ẻ Quyết toán vốn đầu tư
Việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm và quyết toán vốn đầu tư khi dự án
hoàn thành thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ
quyết toán vốn đầu tư.
Mục 6. TRÁCH NHIỆM, QUYÈN HẠN CỦA CÁC cơ QUAN CÓ LIÊN
QUẢN28
Điều 18ẵ Đối với chủ đàu tư
1 ể Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Chấp hành đúng
quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư.
2. Thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh toán và đề nghị
thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định của hợp đồng.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc tổ chức
thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng
dẫn; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện, đơn giá và giá ừị
đề nghị thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của các số liệu, tài liệu ừong hồ sơ cung
cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước.
4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu tư và
các cơ quan nhà nước có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, tình hình theo quy
định cho Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính để phục vụ cho công tác quản lý
Tên mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 52/2018/TTBTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Các Điều 16, 17, 18, 19 của mục 5
được chuyển thành các Điều 18, 19, 20, 21 của mục này.
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và thanh toán vốn; chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quyết định
đầu tư về tình hình sử dụng vốn đầu tư và chấp hành chính sách, chế độ tài chính
đầu tư của Nhà nướcỗ
5. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện vổn tạm ứng và thu hồi tạm
ứng của các nhà thầu, phải kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện ứng vốn cho
các nhà thầu. Hằng quý các chủ đầu tư chủ trì phối họp với Kho bạc Nhà nước có
báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng vốn.
6. Thực hiện kế toán đơn vị chủ đầu tư; quyết toán vốn đầu tư theo quy định
hiện hành. Hết năm kế hoạch, lập bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm
gửi Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư giao dịch trước ngày 10 tháng 02 năm sau để
xác nhận (theo mẫu biểu tại phụ lục số 06 kèm theo).
7. Được yêu cầu thanh toán vốn khi đã có đủ điều kiện và yêu cầu Kho bạc
Nhà nước trả lời và giải thích những nội dung chưa thoả đáng trong việc thanh toán
vốn.
Điều 19. Đối với các Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện
1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực
hiện kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ
Nhà nước.
2. Trong phạm vi thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ
và pháp luật nhà nước về những quyết định của mình.
Điều 20. Đối với cơ quan tài chính các cấp
1. Thực hiện quy định về báo cáo, quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện
hành.
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra các chủ đầu
tư, Kho bạc Nhà nước, các nhà thầu thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ,
chính sách tài chính đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình thanh
toán vốn đầu tư để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, ra quyết định thu hồi
các khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước.
3. Được quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư cung cấp các tài liệu,
thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài chính đầu tư,
bao gồm các tài liệu phục vụ cho thẩm định dự án đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu
tư hàng năm, các tài liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và thực hiện vốn đầu
tư theo quy định về chế độ thông tin báo cáo, các tài liệu phục vụ thẩm tra quyết
toán vốn đầu tư theo quy định.
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4.29 Thực hiện việc kiểm tra phân bổ vốn đầu tư theo quy định tại Thông tư
này.
Điều 21ề Đối vói Kho bạc Nhà nước
1. Hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để được thanh toán vốn đầu tư.
2. Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều
kiện và đúng thời gian quy định.
3. Ban hành quy trình thanh toán vốn đầu tư để thực hiện thống nhất trong hệ
thống Kho bạc Nhà nước. Tổ chức công tác kiểm soát, thanh toán vốn theo quy
trình nghiệp vụ, thanh toán kịp thời, đầy đủ, thuận tiện cho chủ đầu tư nhưng đảm
bảo đơn giản thủ tục hành chính và quản lý chặt chẽ vốn đầu tư của Nhà nước.
4. Có ý kiến bằng văn bản cho chủ đầu tư đối với những khoản giảm thanh
toán hoặc tò chối thanh toán, trả lời các vướng mắc của chủ đầu tư trong việc thanh
toán Yốn.
5. Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán trên cơ sở các tài liệu do chủ đầu
tư cung cấp và theo nguyên tắc thanh toán đã quy định, không chịu trách nhiệm về
việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu; không chịu trách nhiệm về tính chính
xác đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán. Trường hợp phát hiện quyết
định của các cấp có thấm quyền trái với quy định hiện hành, phải có văn bản đề
nghị xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. Neu quá thời gian quy định mà không
được trả lời hoặc được trả lời mà thấy chưa phù họp với quy định phải báo cáo lên
cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan tài chính để xem xét, xử lý.
6. Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm
ứng và thu hồi vốn tạm úng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm
úng để thu hồi ngay những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng
mục đích.
7. Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán
và tất toán tài khoản. Đồng thời hàng năm báo cáo về cơ quan tài chính tình hình tất
toán tài khoản của các dự án để có biện pháp đôn đốc thực hiện.
8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư theo
quy định.
9. Được quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên
quan để phục vụ cho công tác kiểm soát thanh toán vốn.
10. Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác kiểm tra theo quy định hiện hành.
Được phép tạm ngừng thanh toán vốn hoặc phối hợp với chủ đầu tư thu hồi số vốn
Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 52/2018/TTBTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
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sử dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà
nước, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để xử lý.
11. Không tham gia vào các Hội đồng nghiệm thu ở các công trình, dự án.
12. Hết năm kế hoạch, xác nhận số thanh toán trong năm, luỹ kế số thanh
toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng dự án hoặc xác
nhận số vốn đã thanh toán theo yêu cầu quản lý; đối với vốn ngoài nước, Kho bạc
Nhà nước xác nhận theo số liệu đề nghị tạm ứng, thanh toán của chủ dự án đã được
Kho bạc Nhà nước chấp nhận (phụ lục sổ 06 kèm theo).
13. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật của Nhà
nước về việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà
nước.
Chương III
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH30
Điều 22ẵ Xử lý chuyển tiếp31
1. Các nội dung liên quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng thực hiện
theo đúng quy định xử lý chuyển tiếp tại Điều 53 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP
ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các văn
bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
2. Quy định về hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thực hiện theo quy
định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính Quy định
về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước và các văn bản quy định của pháp luật trước thời điểm
Thông tư này có hiệu lực.
Điều 23. Điều khoản thi hành32
Các Điều 20, 21 của Chương III được chuyển thành các Điều 22, 23 chưong III theo
quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10
tháng 7 năm 2018.
30

31

Điều 4 Thông tư số 52/2018/TT-BTC quv định như sau:

"Điều 4Ế Xử lý chuyển tiếp
Các hợp đồng đã kỷ và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện
theo quy định vê quản lý, thanh toán vón đâu tư sử dụng vón ngân sách nhà nước trước ngày

Thông tư này có hiệu lực thi hành."
32

- Điều 3 Thông tư số 108/2016/TT-BTC quy định như sau:

"Điều Jẳ Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2016. Thông tư
này thay thế các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ
Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất
đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật
được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
bằng văn bản mói thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
2. Trong quả trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp
thời đế Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đoi, bo sung cho phù hợp. "
- Điều 5 Thông tư số 52/2018/TT-BTC quy định như sau:
"Điều 5. Hiệu lực thỉ hành và to chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
2. Bãi bỏ các Thông tư sau của Bộ Tài chính:
a. Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lỷ, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
tại các Thông tư:
- Thông tư sỗ 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý,
thanh toán, quyêt toán vón đâu tư đối với các dự án đâu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính
phủ giai đoạn 2012-2015;
- Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý,
thanh toán, quyết toán von đầu tư và von sự nghiệp có tỉnh chất đầu tư trên địa bàn các huyện
nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao;
- Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản ỉỷ vốn
đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị tran;
- Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/20ỉ4 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý,
thanh toán, quyết toán von đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Ke hoạch bào vệ và phát
triển rừng.
- Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn về quản lý
thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách
nhà nước.
b. Bãi bỏ Điểm 2 và Điểm 3 Mục II về thẩm tra phân bo vốn đầu tư và điều chỉnh phân bồ
kế hoạch vốn đầu tư được quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ
Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán von đầu tư bồi thường, ho trợ và tái định cư
Dự án thủy điện Sơn La.
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp
thời đê Bộ Tài chỉnh đế nghiên cứu sửa đoi, bố sung cho phù hợp./."
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3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị
phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù họp./. /Ả''
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- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính:
- Lưu: VT, PC (05b)
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Văn Hiêu
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HỆ THỐNG MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài
chính Quy định về quản lý, thanh toán von đầu tư sử dụng nguôn vôn ngân sách
nhà nước)
TT

Số phụ lục

Tên mẫu/phụ lục

Mau số 1-A

Mầu văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối
vốn của Bộ Tài chính đối với dự án thuộc Bộ, ngành
Trung ương quản lý.

Mầu số 1-B

Mau văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối
vốn của cơ quan tài chính đối với dự án thuộc địa
phương quản lý.

Mầu số 1 -C

Mau văn bản thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của
Bộ Tài chính đối với các dự án thuộc Bộ, ngành Trung
ương quản lý.

4

Mầu số 1 -D

Mầu văn bản báo cáo thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu
tư của Sở Tài chính/Phòng Tài chính - Ke hoạch đối với
các dự án thuộc địa phương quản lý.

5

Phụ lục số 01

Ecế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước
năm...

6

Phụ lục số 02

Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách
nhànước năm...

Phụ lục số 03.a

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành
theo hợp đồng đề nghị thanh toán.

Phụ lục số 03.b

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư đã thưc hiên.

8

Phụ lục số 04

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh
ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán.

9

Phu luc số 05

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

10

Phu luc số 06

Bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm...

1

2

3

7
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MẪU SỐ 01-A33

Mau văn bản này hướng dẫn cho khoản 4 Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Tuy
nhiên Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BTC đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 2
Thông tư số 108/2016/TT-BTC nên mẫu văn bản này không còn được áp dụng.
~
"
32
33

MẪU SỐ 01-B34

Mau văn bản này hướng dẫn cho khoản 4 Điều 3 Thông tư sổ 08/2016/TT-BTC. Tuy
nhiên Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BTC đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 2
Thông tư số 108/2016/TT-BTC nên mẫu văn bản này không còn được áp dụng.
"
'
"
'
~
33
34

MẪU SÓ 01-C35

35

Mầu văn bản này hướng dẫn cho khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Tuy

nhiên nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số

108/2016/TT-BTC và sửa đổi lần 2 theo quy định tại khoản kh oản 1 Điều 2 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, theo đó không quy định Bộ Tài chính và cơ quan tài chính các cấp thẩm tra
phân bổ vốn đầu tư cho các dự án theo mẫu văn bản này. Do đó, mẫu văn bản này không còn
được áp dụng.
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MẪU SỐ 01-D36

Mau văn bản này hướng dẫn cho khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Tuỵ
nhiên nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung lần 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số
108/2016/TT-BTC và sửa đổi lần 2 theo quy định tại khoản khoản 1 Điều 2 Thông tư số
52/2018/TT-BTC, theo đó không quy định Bộ Tài chính và cơ quan tài chính các cấp thẩm tra
phân bổ vốn đầu tư cho các dự án theo mẫu văn bản này. Do đó, mẫu văn bản này không còn
được áp dụng.
'
"
35
36

Bộ, NGÀNH..ẽ. (UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.ề.)
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KÉ HOẠCH VỐN ĐẦU Tư NGUỒN NSNN NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh)

Phụ lục số 01

Đơn vị: triệu đồng
Quyết định đầu tư dự
án (*)

ST
T

Nội dung

2

1

Địa
điểm
xây
dụng

3

Địa
điểm
mở tài
khoản
cùa đự
án (chi
tiết đến
quận,
huyện)

Chủ
đầu
tư

4

5

Mã
số
dự
án
đầu
tư

Mã
ngành
kinh tế
(loai,
khoản)

6

7

Năng
lực
thiết kế

8

Thời
gian
khởi
công và
hoàn
thành

9

Tổng mức
vốn đầu tư
Sô,
ngà
y,
thán
g.
năm

10

Tổng
số

Trong
đó:
phần
vốn
NSN
N

11

12

Kế
hoạch
vốn
đầu tư
công
trung
han
giai
đoạn
20.'.20...

Vốn đã
thanh
toán từ
khởi
công đến
hết kế
hoạch
năm
trước

13

14

Ke hoạch
vốn đầu tư
năm ...

Ghi chú

Trong
đó:
Tổn
g số

15

Thu
hồi
vốn
đã
ứng
trước

Trả
nợ
XD
CB

16

17

Tổng số
Vốn trong nước

A

Vốn ngoài nước
Vôn đâu tu- nguôn
ngân sách nhà nưóc

I

Vốn chuẩn bi đầu tư
1

Dự án...
Vốn thirc hiên du- án

II
1

Ngành ...
Dự án nhóm A

1.1

Phụ lục này được thay thế bằng Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10
tháng 7 năm 2018.
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18

Dư án...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
1.2

Dư án nhóm B
1

Dư án...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
Dự án nhóm c

1.3
1

Dư án...

2

Ngành...
Nguôn vôn CTMT
và hỗ trọ' có mục
tiêu...

1

Dư án...

B

c

Nguồn vốn khác...
1

Dư án...

Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B>C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyến tiếp, khởi công mới.
+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.
+ Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước.
+ Cột 10, 11,12 (*): Neu có quyết định điều chỉnh dự án ghi quyết định điều chỉnh cuối cùng liên quan đến tống
mức vốn đầu tư.
+ Cột 15 phản ánh số vốn đã được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hồi số vốn đã ứng trước
chưa thu hồi từ các năm trước và số vốn để thu hồi nợ. đọng XDCB theo quy định của Luật Đầu tư công).
Nơi nhận:
t
\
- Bộ Kê hoạch và Đâu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cơ quan tài chính;
- KBNN cùng cấp.

ngày... tháng....năm 20...
Bộ TRƯỞNG (CHỦ TỊCH UBND TỈNH)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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Bộ, NGÀNH.. (UBND TỈNH, THÀNH PHÓ...)

Phụ lục số 02

Số

KÉ HOẠCH ĐIÈU CHỈNH VỚN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: triệu đồng

stt

Nội dung

1

2
Ẵ
Ấ
Tông sô

Địa điểm
mở tài
khoản
Địa
điểm của dự
án (chi
xây
đựng tiết đến
quận,
huyện)

3

4

Vôn đã
Kế
thanh
hoạch
toán từ
vốn đầu
khởi
tư công
công
Quyết đinh đầu tư dư án
trung
Kế hoạch điều chinh Ghi
đến hết Kế hoạch vốn
(*)
hạn giai
vốn đầu tư năm ...
chú
đầu tư năm ...
kế
Thời
đoạn
Mã
hoạch
gian
Mã số
20..ngành Năng
năm
khởi
Chù dự án
20...
lực
kinh tế
trước
công và
đầu tu đầu
(loại, thiết kế
hoàn
tư
Tổng mức
khoản)
thành
SỐ,
Trong
Trong đó:
ngày,
Trong
Tông Thu hôi Tông rhu hôi
tháng, Tổng đó: phần
vốn đã Trả nợ
vốn đã
số
số
vốn
số
năm
ứng XDCB
ứng
NSNN
trước
trước
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,18

0,19

0,2

np

vốn trong nước
Vốn ngoài nước
A

Vốn đầu tu nguồn ngân sách
nhà nu'ổ'c

I

Vốn chuẩn bị đầu tư

1

Dự án...

II Vốn thực hiện dụ' án
1

Ngành...

1.1 Dự án nhóm A
Dự án...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
1.2 Dự án nhóm B
1

Dự án...
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Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

1.3 Dự án nhóm c
1

Dự án...

2

Ngành ...

B Nguồn vốn CTMT, hỗ trọ' có mục tiêu...
1

Dự án...

c

Nguồn vốn khác...

1

Dự án...

Ghi chú: + Trong mỗi loại dự án (nhóm A, B, C) thuộc mục A chia
.... ngày... tháng....năm 20...
ra hoàn thành, chuyển tiểp, khởi công mới
'
Bộ TRƯỞNG (CHỦ TỊCH UBND TỈNH)
+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
+ Cột 7 chi ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách
nhà nước
+ Cột 10, 11, 12 (*): Nếu có quyết định điều chỉnh dự án ghi quyết định điều chỉnh cuối cùng liên quan đến tổng mức vốn đầu tư.
+ Cột 15 phản ánh số vốn đã được phân bố trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hồi số vốn đã úng trước chưa thu hồi từ các năm
trước và số vốn đe thu hồi nợ đọng XDCB theo quy định của Luật Đầu tư công)
+ Cột 17 phản ánh số vốn điều chỉnh trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bổ trí để thu hồi số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế
hoạch)

Nơi nhận.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cơ quan Tài chính;
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Phụ lục 03.a
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Ban hành kem theo Thông tư sổ: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Mã dự án:
Tên dự án:
Tên gói thầu:
Phụ lục bổ sung hợp đồng số ngày tháng
năm
ngày
tháng
năm 20..
Hợp đồng số:
Chủ đầu tư:
Nhà thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số
ngày .... tháng .... năm
Đơn vị: đồng
Đơn giá thanh
Khối lượng
Thành tiền (đồng)
Ghi chú
toán
Theo Đơn giá Theo
Đơn vị
Thực hiện
họp
bổ sung hợp
Thực hiện
Số TT Tên công việc
Theo
đồng (nếu có) đồng
tính
hợp
Luỹ kê
Luỹ kê
Luỹ kế
Thực
Luỹ kê
đồng
Thực hiện
đến hết kỳ
đến hết
đến hết hiện kỳ đến hết
kỳ này
trư ớc
kỳ này
kỳ trước
này
kỳ này
3
4
5
8
1
2
6
7
9
10
11
12
13
14 J
rx
rông
sô:
1. Giá trị họp đông:
2. Giá trị tạm ứng theo họp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5ệ Thanh toán để thu hồi tạm ứng:
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
Số tiền bằng chữ:
(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
7. Lũy kế giá trị thanh toán:
r

/

ĐẠI DIỆN NHÀ THÀU
Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đổng dấu)
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Phụ lục số 03.b
BẢNG KÊ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HỎ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH cư ĐÃ THựC HIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư ềyó: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: đổng
Sô tiên bôi thường, hô trợ và
QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ tái định cư đã chi trả cho đơn
Ghi chú
vị thụ hưởng theo phương án
trợ và tái định cư
Nội dung
STT
được duyệt
Sô, ngày, tháng,
Số tiền
năm
6
5
3
4
1
2
Thanh toán cho các cơ quan, tô
I
chức:
1
2
II Thanh toán trực tiêp cho hộ dân:

CHỦ ĐẦU Tư
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ngày... tháng... năm ...
TỎ CHỨC BỒI THƯỜNG, HỎ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH cư
(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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Phụ lục 04
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐÔNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Mã dự án:
Tên dự án:
Tên gói thầu:
ngày
tháng
năm
Phụ lục bổ sung hợp đồng số
ngày
tháng năm
Hợp đồng số
Chủ đầu tư:
Nhà thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số
ngày
tháng .... năm
Đơn vị: đồng
T
7
Thành tiên
Khôi lượng phát sinh ngoài hợp đông Đơn giá t lanh toán
Đơn giá
Ghi chú
Theo họp
bổ sung
Thực hiện
đồng
Đơn vị Tổng khối
(nếu có)
Số TT Tên công việc
tính lưọng phát
Luỹ kê
Luỹ kê
Luỹ kê
Luỹ kê
Thực hiện
sinh
Thực hiện
đến
hết
đến
hết
kỳ
đến
hết
đến hết kỳ
kỳ này
kỳ này
kỳ này
trước
kỳ này
tr ước
12
13
9
10
11
7
8
6
4
5
3
2
1
Tông sô:
1. Tông giá trị khôi lượng phát sinh:
2. Giá trị tạm úng theo hợp đồng còn lại chưa thu hối đển cuòi kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Thanh toán thu hồi tạm ứng:
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
Số tiền bằng chữ:
(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này)
7. Luỹ kế giá trị thanh toán:
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu)

Ngày
thảng
năm 20...
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ lên chức vụ và đóng dấu)
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Chủ đầu tư:
Số:

Phụ lục 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Kính gửi: Kho bạc nhà nước
Tên dự án, công trình:
Mã dự án đâu tư:
Chủ đầu tư/Ban QLDA
mã số ĐVSDNS:
Số tài khoản của chủ đầu tư: - vốn trong nước
tại:
- Vốn ngoài nước
tại
Căn cứ họp đồng số:
ngày.... tháng .... năm
Phụ lục bổ sung họp đồng
số...ngày...tháng...năm...
Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày.. ..tháng ...năm (kèm theo Biên
bản nghiệm thu KLHT)
^
^
Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:
đồng.
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán
đồng.
Theo
bảng
dưới
đây
(khung nào không sử dụng
Sô tiên đê
Tam
Thanh toán
thì gạch chéo)
ứng
nghị:
Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguỏn NSNN; CTMT,
)
Thuộc kế hoạch vốn:
Năm...
Đom vị: đồng
Dự toán được Luỹ kê sô vôn đã thanh Sô đê nghị tạm ứng, thanh toán khôi
duyệt hoặc toán tò khởi công đến cuối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu
Nội dung
giá trị trúng kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
hồi tạm úng)
thâu hoặc giá
VốnTN
Vốn TN
VốnNN
VốnNN
trị họp đồng
Ghi tên công việc,
hạng mục hoặc hợp
đồng đề nghị thanh
toán hoặc tạm ứng
Cộng tông
Tông sô tiên đê nghị tạm ứng, than htoán băng sô:
Bằng chữ:
Trong đó: - Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):
+ Vôn trong nước
+ Vốn ngoài nước
- Thuế giá trị gia tăng
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)
+ Vốn trong nước
+ Vốn ngoài nước
Tên đơn vị thụ hưởng
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng
tại
KẾ TOÁN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ngày ệ... tháng .... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
_
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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PHÀN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
Tạm ứng
Thanh toán
Kho bạc nhà nước chấp nhận
(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)
Nội dung
Số vốn chấp nhận
+ Mục..., tiểu mục
•+ Mục..., tiểu mục
+ Mục..., tiểu mục
+ Mục..., tiểu mục
Trong đó:
+ Số thu hồi tạm ứng
Các năm trước
Năm nay
+ Thuế giá trị gia tăng

Tổng số

Vốn trong nước

Theo nội dung sau:
Đơn vị: đồng/USD...
Vốn ngoài nước

+

+ Số trả đơn vị thụ hưởng
Bang chữ:
Số từ chối:
Lý do:
Ghi chú:

CÁN Bộ THANH
TOÁN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC KBNN
(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng
dấu)
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Phụ lục 06
BẢNG ĐỐI CHIẾU SÓ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU Tư NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ
38
NƯỚC NĂM
(Kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016)

Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 52/2018/TTBTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.
38

45

HƯỚNG DÃN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a, 03b VÀ PHỤ LỤC SỐ 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Ouy định
vể quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn
thành theo họp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a); Bảng xác định giá trị khối
lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 04):
1. Giá trị hợp đồng: là giá trị họp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết
theo quy định của pháp luật.
2. Giá trị tạm ứng theo họp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số
tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà
thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền
mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành
đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối
lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực
hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán
(cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định). Trường hợp không đủ kế hoạch von đế thanh
toán hết giá trị khối ỉượiĩg đã được nghiệm thu ghi trong Phụ lục sổ 03a, thì sẽ
chuyến sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại phụ lục số 03a mà chỉ lập
giấy đề nghị thanh toán.
5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống
nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo họp đồng còn
lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của
hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho
bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã
ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại dòng số 5 nêu trên). Trong đó gồm
tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.
(Lưu ỷ: Giá trị đề nghị thanh toán luỹ kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này
không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế
hoạch)
7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:
- Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản

của họp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ thu hồi tạm ứng
(dòng số 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của dòng số 6.
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- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng
XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với thu hồi tạm ứng (dòng số
5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6).
II. Bảng xác nhận giá trị khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực
hiện (phụ lục số 03b):
Đối vói trường họp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nếu việc bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư do chủ đầu tư trực tiếp chi trả (không thông qua tổ chức bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư) thì phần chữ ký chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư
không yêu cầu chữ ký của tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nếu việc bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư do tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện thì phần
chữ ký yêu cầu: chủ đầu tư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư./.
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