
                          CÔNG BÁO/Số 11+12 /Ngày 06 - 06 - 2022                             3          

  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/2022/QĐ-UBND                   Kon Tum, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của 
chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định 
quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

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

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

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 Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác 

quyết toán;  
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1870/TTr -

STC ngày 20 tháng 5 năm 2022.  
 



 4                                 CÔNG BÁO/Số 11+12 /Ngày 06 - 06 - 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 
theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm 
định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban nhân 
dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh. 

Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

quy định, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 96/2021/TT-

BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong 
công tác quyết toán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã 

giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.  

Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện. 

Các đơn vị và tổ chức khác có liên quan đến việc quyết toán vốn đầu tư 
công theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo năm 
ngân sách (quyết toán theo niên độ) của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc 
ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý: 

1. Đối với vốn đầu tư công do ngân sách cấp tỉnh quản lý: 

a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở, ban, ngành 
được phân cấp quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 
sau năm quyết toán. 

b) Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp quản lý xét 

duyệt báo cáo quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng 
hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 
năm sau năm quyết toán. 
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c) Các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý lập báo cáo quyết toán theo 
niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán. 

d) Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ ngân 
sách báo cáo Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm quyết toán. 

2. Đối với vốn đầu tư công do ngân sách cấp huyện quản lý: 

a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi các phòng, ban 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân cấp quản lý trước ngày 31 tháng 3 
năm sau năm quyết toán. 

b) Phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp quản lý 
xét duyệt báo cáo quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng 
hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 
ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán. 

c) Các Ban quản lý dự án thuộc huyện quản lý lập báo cáo quyết toán theo 

niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm 
quyết toán. 

d) Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ 
ngân sách báo cáo Phòng Tài chính Kế hoạch cùng cấp và Kho bạc nhà nước 
tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

3. Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư lập chưa 
đúng quy định, Sở, ngành, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện theo phân cấp quản lý yêu cầu chủ đầu tư giải trình, cung cấp thông tin, 
số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét 
duyệt theo quy định. Sở, ngành, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện theo phân cấp quản lý yêu cầu chủ đầu tư nộp các khoản phải nộp ngân 
sách Nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không 
đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định. 

Điều 4. Trình tự lập, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra 
thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách 
(quyết toán theo niên độ) thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã 
quản lý:  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ 
ngân sách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 31 tháng 3 năm 
sau năm quyết toán; đồng thời tổng hợp vào quyết toán ngân sách cấp xã hằng 
năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

2. Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 
Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ và 
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Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính), Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định và thông báo 
kết quả thẩm định quyết toán theo niên độ ngân sách gửi Ủy ban nhân dân cấp 
xã; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu này vào quyết toán ngân sách 
địa phương hằng năm, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân 
dân phê chuẩn. 

Nội dung xét duyệt, thẩm định, thông báo thẩm định báo cáo quyết toán 

theo niên độ của Phòng Tài chính Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, 
mẫu biểu quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC 

ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách của Ủy ban nhân 
dân cấp xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện yêu 
cầu Ủy ban nhân dân cấp xã giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều 
chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu lập lại báo cáo quyết toán để xét duyệt theo 
quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã theo phân cấp quản lý yêu cầu chủ đầu tư nộp 
các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản 
chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc 
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không 
đúng quy định. 

3. Căn cứ kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân 
sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch, nếu có sai lệch so với số liệu quyết toán 
đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn trước đó; Bộ phận tài chính, kế 
toán xã có trách nhiệm tổng hợp những nội dung cần điều chỉnh trên báo cáo 
quyết toán, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã ban 

hành nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh bổ sung trong kỳ họp gần nhất. 

4. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được Hội đồng nhân dân cấp xã 
phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết 
toán cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để 

tổng hợp quyết toán ngân sách cấp huyện, báo cáo theo quy định. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022 và thay thế 
Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành trình tự lập, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả 
thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quản lý. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 
được viện dẫn tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ 
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sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế đó. 

3. Trách nhiệm của các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã giao 
làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, 
ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm về số liệu được đưa vào 
báo cáo quyết toán theo niên độ năm; tổng hợp, lập, gửi, thẩm định báo cáo 
quyết toán năm theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 

11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định này; thực hiện lập, nộp 
báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách hằng năm kể từ niên độ 
ngân sách năm 2021. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện  
1. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị 

kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để được hướng 
dẫn kịp thời hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo 
quy định 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn  
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