
Mẩu số: 01/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN Dự ÁN HOÀN THÀNH 

Tên dự án: 
Tên công trình, hạng mục công trình: 
Chủ đầu tư : 
Cấp quyết định đầu tư: 
Địa điểm xây dựng: 
Quy mô công trình: Được duyệt: Thực hiện 
Tống mức đầu tư được duyệt: 
Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt: Thực hiện 

Ầ r Ằ > 
I/ Nguôn vôn đau tư: Đơn vị: đồng 

Tên nguồn vốn 
Theo Quyết Thực hiện 

Tên nguồn vốn 
đinh đầu tư Kế hoach Đã thanh toán 

1 2 3 4 
Tổng cộng 
- Vốn NSNN 
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước 
- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh 
- Vốn ĐTPT của đơn vị 

1 

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 
Đơn vị: đồng 

STT Nội dung chi phí Dự toán 
được duyệt 

Đề nghị 
quyết toán 

Tăng, giảm so 
với dự toán 

1 2 3 4 5 
Tổng số 

1 Bồi thường, hỗ trợ, TĐC 
2 Xây dựng 
3 Thiết bi 
4 Quản lý dự án 
5 Tư vấn 
6 Chi khác 

1 



Iỉỉ/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 
2. Chi phí không tạo nên tài sản: 
IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

STT Nhóm 
Giá trị tài sản (đồng) 

rp Ẩ Ấ Tông so 

1 ĩài sản dài hạn (cố định) 

2 rải sản ngắn hạn 

! 

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 
1- Tình hình thưc hiên dư án: 
- Những thay đoi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.: 
+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình 
thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư. 
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt. 
2- Nhân xét, đảnh giá quá trình thưc hiên dư án: 

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước. 
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư. 
3- Kiến nghi: 

, ngày... tháng... năm... 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
9 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
CHỦ ĐẦU TƯ 

(Kỷ, đóng dâu, ghi rõ họ tên) 



Mẩu sốế. 02/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐÒNG XÂY DựNG 

STT Tên văn bản 
Ký hiệu; ngày 

tháng năm 
ban hành 

Cơ quan 
ban hành 

Tổng giá trị 
được duyệt 

(nếu có) 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

•—
1 

—
< 

<N 
m

 
: 

Các văn bản pháp lý 

Hợp đồng xây dựng 

,ngày... thảng... năm....Ậr 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

CHỦ ĐẦU Tư 
(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Mầu số: 03/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BẢNG ĐÓI CHIÉU 
SÓ LIỆU CÁP VÓN, CHO VAY, THANH TOÁN VÓN ĐẢƯ Tư 

Nguồn vốn: 
Tên dự án: 
Tên công trình, hạng mục công trình: 
Chủ đầu tư: 
Tên cơ quan cho vay, thanh toán: 
I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán: 

Đơn vị: Đồng 

s TT Chỉ tiêu 

Sô liệu của chủ đâu 
tư 

SÔ liệu của cơ quan 
thanh toán Chênh 

lệch Ghi chủ s TT Chỉ tiêu Tổng số Thanh 
toán 

KLHT 

Tạm 
ứng 

Tông số Thanh 
toán 

KLHT 

Tạm 
ứng 

Chênh 
lệch Ghi chủ 

1 2 3 4 5 6 

1 Luỹ kê sô vôn đã cấp, 
cho vay, thanh toán từ 
khởi công 

2 Chi tiêt sô vôn đã câp, 
cho vay, thanh toán 
hàng năm. 
Năm .ếẻ 

Năm 

II/ Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan 
kiếm soát thanh toán: 

1-Nhận xét về việc chẩp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ 
quản lý tài chính đầu tư: 

2- Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):: 

3- Kiến nghị: 

Ngày ... tháng... năm.... Ngày ... thảng ... năm ... 
CHỦ ĐẦU TƯ Cơ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN 

KÉ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG PHÒNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) 



Mẩu số: 04/QTDA 
(Ban hành kèm theu Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/0J/2016 của Bộ Tài chính) 

CHI PHÍ  ĐÀU Tư ĐÈ NGH Ị  QƯYÉT TOÁN 
Đơn vị: đồng 

TT Nội dung chi phí 
Dự toán được 

duyệt 
Quyết toán 

A-B 

Kết quả kiểm 
toán 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 
rr1 Ẵ Ẩ. Tong sô 

I Bồi thường, hỗ trợ, TĐC 

ì 
2 

n Xây dưng 
ỉ 
7 

III Thiết bi 
* 

ị 

2 

IV Quản lý dự án 
V I u van 
1 
2 
... 

VI Chi phí khác 

i 
2 
... 

, ngày... tháng... năm... 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỦ ĐẦU Tư 
(Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  đóng  dấu ,  gh i  rõ  họ  t ên  



Mẩu số: 05/ỌTDA 
(Bơn hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

TÀI  SẢN DÀI  HẠN (CỐ Đ ỊNH)  MỚ I  TĂNG 
_ _ Đơn vị; đồng 

STT 
rpA > 1 A Tên và ký 

hiệu tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Giá 

đơn vị 

Tổng 
nguyên 

giá 

Ngày đưa 
TSDH vào 

sử dụng 

Nguồn 
vốn đầu 

tư 

Đơn vị 
tiếp nhận 
sử dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số 

1 
2 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  

, ngày... tháng... năm..ẵ. 

CHỦ ĐẦU Tư 
(Ký ,  đóng  dấu ,  gh i  rõ  họ  t ên )  



Mẩu số: 06/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày ì8/01/2016 của Bộ Tài chỉnh) 

TÀI  SẢN NGẤN HẠN BÀN GIAO 
Đơn vi: đorni 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Giá đơn 

vị 
Giá trị Đơn vị tiếp 

nhận sử dụng 

1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số 

1 

2 

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  

, ngày ... tháng... năm.... 
KÉ TOÁN TRƯỞNG CHỦ ĐẦU Tư 

(Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  đóng  dấu ,  gh i  rõ  họ  t ên )  



Mẩu số: 07/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

T ÌNH H ÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA Dự ÁN 
(T ính  đến  ngày  khoá  sổ  lập  báo  cáo  quyế t  t oán )  

_ ___________ . Đơn vị: dong 
" 

s 

T 

Tên cá nhân, 
đơn vị thực 

Nội dung 
công việc, 
hợp đồng 

Giá trị 
được A-B 
chấp nhận 

Đã thanh 
toán, tạm 

Công nợ đến ngày 
khoá sổ lập báo cáo 

quyết toán Ghi 
hiện 

Nội dung 
công việc, 
hợp đồng 

Giá trị 
được A-B 
chấp nhận 

ứng chú T hiện 
thực hiện thanh toán 

ứng 
Phải trả Phải thu 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

rp Ẵ Ắ Tông sô 

1 

2 

3 

Ngày... tháng... năm .... 

NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG CHỦ ĐẦU Tư 
(Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  đóng  dấu ,  gh i  rõ  họ  t ên )"ệr  



Mẩu số: 08/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO QUYÉT TOÁN VÓN ĐẦU Tư HOÀN THÀNH 

Của  Dự  án :  
(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và 

dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn) 

I -Văn  bản pháp  lý :  

Số 
TT 

Tên văn bản 
Ký kiệu văn 

bản; ngày ban 
hành 

Tên cơ quan 
duyệt 

Tổng giá trị 
phê duyệt 
(nếu có) 

1 2 3 4 5 
- Chủ trương lập quy hoạch hoặc 
chuẩn bị đầu tư dự án 

-Văn bản phê duyệt đề cương (đối 
với dự án quy hoạch) 

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch 
(đối với dự án quy hoạch) 
- Quyêt định huỷ bỏ dự án 

II- Thực hiện đầu tư 
1. Nguồn vốn đầu tư: 

Đơn vị: dong 
Nguồn vốn đầu tư Được duyệt Thực hiện Ghi chú 

1 2 3 4 
Tổng số 
- Vốn NSNN 
-Vốn khác 

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 
Đơn vị: đồng 

Nội dung chi phí 
Dự toán được 

duyệt 
Chi phí đầu tư đề nghị 

quyết toán 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

1 2 3 4 

Tổng số 



3. Số lượng, giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư, tên đon vị tiếp nhận quản 
lý và sử dụng tài sản (nếu có): 

III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán : 
1 -Tình hình thực hiện: 

- Thuận lợi, khó khăn 
- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt. 

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án: 
- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước 
- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư 

3- Kiến nghị: 
- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án 

Ngày... thảng... năm.... 

NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG CHỦ ĐẦU TƯ 
(Kỷ ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  gh i  rõ  họ  t ên )  (Ký ,  đóng  dấu ,  gh i  rỗ  họ  t ên )Ậ -~  



Mẩu số: 09/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

ĐƠN VỊ TỎNG HỢP BÁO CÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: Đỏc lầp - Tư do - Hanh phức 

BÁO CÁO KÉT QUẢ PHÊ DUYỆT QUYÉT TOÁN 
Dự ÁN QUAN TRỌNG QUÓC GIA/Dự ÁN NHÓM AJ 

CHƯƠNG TRÌNH Dự ÁN 

Tên dự án: 
Theo Nghị Quyết số...ngày...tháng...năm....của.... 
Quy mô công trình chính: 
Thời gian khởi công - hoàn thành công trình chính: 
Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số...ngày...tháng...năm...của...là: 
Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số...ngày...tháng...năm...của...là: 
Đơn vị tổng hợp báo cáo (Bộ, địa phương chủ quản của dự án thành phần chính): 
Đơn vị phê duyệt quyết toán các dự án thành phần, tiểu dự án, gồm: 

Kết quả phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án: 
^ . Đơn vị: triệu đông 

STT Tên dự án 
Cấp quyết 
định phê 
duyệt QT 

Chủ đầu tư 
Giá trị DT 

(TDT) 
được duyệt 

Giá trị DT 
(TDT) được 
điều chỉnh 

Giá trị 
QT 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 
1 

2 

3 

Dự án chính 

Dự án thành phần 

Dự án thành phần 

NGƯỜI LẬP BIÈƯ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

, ngày... tháng... năm....;f 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Mầu số: 10/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/20Ỉ6/TT-BTC ngày Ỉ8/0Ỉ/20I6 của Bộ Tài chính) 

Cơ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 

ngày.... tháng... năm ... 

ỌUYÉT ĐỊNH CỦA 
về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Cãn cứ: 

QUYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
- Tên dự án: 
- Tcn công trình, hạng mục công trình: 
- Chủ đầu tư: 
- Địa điểm xây dựng: 
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 
Điều 2. Kết quả đầu tư 
1. Nguồn vốn đầu tư : 

Đơn vị: dồng 

Nguồn 
Thực hiện 

Nguồn Được duyệt Đã thanh toán Còn được 
thanh toán 

1 2 3 4 

Tong số 
- Vốn ngân sách nhà nước 
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước 
- vón TD Nhà nước báo lãnh 
- Vốn ĐTPT của đơn vị 

2. Chi phí đầu tư 
Đơn vị: đồn 

Nội dung Dự toán Giá trị quyêt toán 
1 2 3 

Tông sô 
1. Bôi thường, hô trợ, TĐC 
2. Xây dựng 
3. Thiêt bị 
4. Quản lý dự án 
5. Tư vân 
6.Chi phí khác 

/ 



3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 
3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

Đơn vị tính: dồng 
Nội dung Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý Nội dung 

Giá tri thưc tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đôi 
1 2 3 4 5 

Tổng số 
1- Tài sản dài hạn (tài 
sản cố định) 
2- Tài sản ngăn hạn 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: 
1 .Trách nhiệm của chủ đầu tư: 
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 

Nguồn Số tiền Ghi chú 
1 2 3 

Tong số 
- Vốn ngân sách nhà nước 
- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước 
- vón TD Nhà nước bảo lãnh 
- Vốn ĐTPT của đơn vị 

-Tông các khoản công nợ lính c ến ngày ... tháng ... năm ... lả : 
Tổng nợ phải thu: 
Tổng nợ phải trả: 
Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: kèm theo. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: 
Đơn vị tính:_đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài han/cố đinh 
' 

Tài sản ngắn hạn 

1 2 "} 5 

3. Trách nhiệm của các đơn vị , cơ quan có liên quan : 
4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có) 
Điều 4: Thực hiện 

Nơi nhận: NGƯỜI CÓ THẨM QƯYÈN PHÊ DUYỆT QUYÉT TOÁN^ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Mầu số: 11/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 cùa Bộ Tài chính) 

ĐƠN VỊ TỎNG HỢP BẢO CÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYÉT TOÁN Dự ÁN HOÀN THÀNH 
6 tháng, cả năm.... 

1 /  Dự án  đã  phê  duyệ t  quyế t  toán  trong  kỳ  báo  cáo:  

STT Loại dự án Số dự án 
Tông mức 

đầu tư Giá trị đề nghị 
quyết toán 

Giá trị quyêt 
toán được 

duyệt 
Chênh lệch 

1 2 3 4 5 6 7 

A Tông cộng 
Nhóm A 
Nhóm B 
Nhỏm c 

B Chi tiỉt theo các đơn vị câp dưới 
1 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

7 
Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 



2/ Dự án chưa phê duyệt quyết toán: 
a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán 

Dự án trong thòi hạn 
thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán 

Dự án chậm phê 
duyệt quyết toán 

dưới 24 tháng 

Dự án chậm phê duyệt 
quyết toán từ 24 tháng 

trở lên 

STT Loại dự án Số 
dự 
án 

Tồng 
mức 

đầu tư 

rp /V Tông 
đề 

nghị 
quyết 
toán 

Số 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đầu tư 

Tông 
đề 

nghị 
quyết 
toán 

SỐ 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đầu tư 

Tổng 
đề nghị 
quyết 
toán 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 
A Tông cộng 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

B Chi tiết theo đơn vị cấp dưới 
1 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

2 
Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

1 



b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán 

STT Loại dự án 

Dự án trong thời hạn 
lập báo cáo quyết 

toán 

Dự án chậm nộp báo 
cáo quyết toán dưới 

24 tháne 

Dự án chậm nộp báo 
cáo quyết toán từ 24 

tháng trờ lên 

Ghi chú STT Loại dự án Số 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đầu tư 

Tông 
đề 

nghị 
quyết 
toán 

Số 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đầu tư 

Tông 
đề 

nghị 
quyết 
toán 

SỐ 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đầu tư 

Tổng 
đề nghị 
quyết 
toán 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 
A Tông cộng 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

B Chi tiêt theo đơn vị câp dưới 
1 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

2 
Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

—— —— 

r > r 
4/ Kiên nghị vê công tác quyêt toán dự án hoàn thành: 

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ngày... tháng... năm....-ị 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ . • 

(Kỷ ,  đóng  dấu ,  gh i  rõ  họ  t ên )  



Mẩu số: 12/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/0ỉ/20ỉ 6 của Bộ Tài chính) 

CHỦ ĐÀU Tư 
Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 

BÁO CÁO TỎNG HỢP QUYỂT TOÁN Dự ÁN HOÀN THÀNH 
6 tháng, cả năm.... 

1 /  Dự  án  đã  phê  duyệ t  quyế t  t oán  t rong  kỳ báo  cá o :  

STT 

1 

Danh mục dự án 
Sô dự 

án 

3 

Tông mức 
đầu tư Giá trị đề nghị 

quyết toán 

Giá trị quyêt 
toán được 

duyệt 

Chênh lệch 
STT 

1 2 

Sô dự 
án 

3 4 5 6 7 

I 
Tổng cộng ' 

I Nhóm A 
1 
2 

II Nhóm B 
1 
2 

III 
ĩ 
2 

Nhóm c III 
ĩ 
2 

III 
ĩ 
2 

III 
ĩ 
2 



2/ Dự án chưa phê duyệt quyết toán: 
a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán 

1 Dự án trong thời hạn 
thẩm tra, phê duyệt 

quvết toán 

Dự án chậm phê 
duyệt quyết toán 

dưới 24 thám; 

Dự án chậm phê duyệt 
quyết toán từ 24 tháng 

trở lên 

STT Loại dự án Số 
dạ 
án 

Tổng 
mức 

đâu tư 

Tông 
đề 

nghị 
quyêt 
toán 

Số 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đầu lư 

Tòng 
đề 

nghị 
quyết 
toán 

Sổ 
dự 
án 

Tổng 
mức 

đau tư 

Tồng 
dề nghị 
quyết 
toán 

Ghi chú 

1 2 "ì 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 
A Tông cộng 

Nhóm A 
Nhỏm B 
Nhóm c 

B Chi tiêt theo đơn vị câp dưới 
1 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

2 
Nhóm A 
Nhóm B í 

Nhóm c 

1 .  . . .  



b) Dự án chưa nộp hô sơ quyết toán 

Dự án trong thời hạn Dự án chậm nộp báo Dự án chậm nộp báo 
lập báo cáo quyêt cáo quyết toán dưới cáo quyêt toán từ 24 

toán 24 tháng tháng trở lên 

STT Loại dự án Số 
dự 

Tòng 
mức 

Tông 
đề 

nghị 
Sổ 
dự 

Tổng 
mức 

Tông 
đề 

nghị 
Số 
dự 

Tổng 
mức 

Tổng 
đề nghị 

Ghi chú 

án đâu tư quyêt 
toán 

án đầu tư quvêt 
toán 

án đâu tư toán 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 
A Tổng cộng 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

B Chi tiêt theo đon vị câp dưới 
1 

Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

2 
Nhóm A 
Nhóm B 
Nhóm c 

1 

Ắ ^ r 
4/ Kiên nghị vê công tác quyêt toán dự án hoàn thành: 

Ngày... thảng... năm.... 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký ,  đóng  dâ í i ,  gh i  rỗ  họ  t ên ) - f~  



Mẩu số: 13/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

Cơ QUAN THẢM TRA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc 

PHIÉU GIAO NHẬN 
Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 

Chủ đầu tư/BQLDA : 
Tên dự án : 
Mã dự án : 
Công trình (HMHT) : 
Tổng vốn đầu tư : 
Thời gian khởi công : Thời gian hoàn thành 
Cấp quyết định đầu tư: 
Ngày lập báo cáo quyết toán: 
Ngày nộp hồ sơ : tháng năm 

TT Danh mục 
Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

I - Hồ sơ đã nộp: 
1 Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu 

tư ngày tháng năm 
2 Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ... biểu 

báo cáo theo quy đinh. 
3 Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mầu số 

02/QTDA (ghi rõ sổ/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng sổ 
nếu đỏng quyển) 

4 - Tập các hợp đông: (ghi rõ sô/kỷ hiệu nếu đê rời, 
ghi tông sô nếu đóng quyên) 
- Biên bản thanh lý họp đồng (nếu có, ghi rõ của 
hợp đồng nào). 

5 Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận 
công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, 
nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu 
hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công 
trình đế đưa vào sử dụng. 



6 Quyết toán khối lượng A-B, gồm có: 

7 - Báo cáo kêt quả kiêm toán quyêt toán dự án 
- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiếm toán. 

8 -Ke t  luận  thanh  t r a ,  B iên  bản  k iêm t r a ,  Báo  cáo  
kiếm toán (Trường hợp không xảy ra để nghị ghi rõ 
trong tờ trình). 
- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận. 
II - Hồ sơ còn thiếu: 

ỉ 

III - Hồ sơ cần bổ sung: 
1 

Thời han hoàn chinh hồ sơ nôp trước ngày ... tháng ... năm 
Trong quá trình thẩm tra quyết toán, nếu thiếu hồ sơ, cơ quan thẩm tra 

sẽ có vãn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bo sung hồ sơ theo 
yêu câu. Thời gian quyết toán sẽ tính lai từ khi nhân đây đủ hô sơ. 

Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với 
các nội dung trên đây./. 

BÊN GIAO HỒ Sơ 
(Ký, ghi đây đủ họ tên) 

BÊN NHẢN HỒ Sơ 4 
(Kỷ, ghi đầy đủ họ tên) 



Mâu sô: 14/QTDA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

Cơ QUAN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHU ĐÀU Tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ ĐẦU Tư ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày tháng năm 
V/v bô sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết 

toán dự án (hạng mục, gói thau) 
(lần ) 

Kính gửi: (nhà thầu) 
Căn cứ Thông tư số ngày của Bộ Tài chính quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số ngày của về việc phê duyệt dự án 

và điều chỉnh, bổ sung (nếu có); 
Căn cứ Quyết định số ngày của về việc trúng thầu (chỉ định 

thầu) dự án (hạng mục, gói thầu) và điều chỉnh, bố sung (nếu có); 
Căn cứ Họp đồng số ngày giữa (tên chủ đầu tư) với (tên nhà 

thầu) và Hợp đồng điều chỉnh, bổ sung (nếu có); 
Căn cứ (nêu các căn cứ khác như văn bản cho phép kéo dài thời gian 

thực hiện Hợp đồng, (nếu có)); 
Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Biên bản thanh lý Họp 

đồng (nếu có). 
Đe đảm bảo công tác lập, thấm tra, phê duyệt quyết toán dự án (hạng mục, 

gói thầu) đúng thời gian quy định; (chủ đầu tư) yêu cầu (nhà thầu) thực 
hiện các nội dung sau: 

1. về bô sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy 
định: (ghi các hồ sơ, tài liệu còn thiếu và chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 

Thông tư số ngày của Bộ Tài chính); 
2. về thời gian nộp hồ sơ, tài liệu: 

Đe nghị (nhà thầu) bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc 
chưa đảm bảo quy định (nêu trên), gửi đến (chủ đầu tư) trước ngày (sau 
10 ngày kế từ ngày nhà thầu nhận được văn bản theo dấu bưu điện). 

Quá thời gian trên, (chủ đầu tư) chưa nhận được các hồ sơ, tài liệu còn 
thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định (nêu trên); (chủ đầu tư) sẽ thực hiện tổng 
hợp quyêt toán dự án hoàn thành (hạng mục, gói thầu) để báo cáo cấp thẩm quyền 
thâm tra, phê duyệt theo quy định; mọi tôn thât, thiệt hại (nêu có) (nhà thâu) 
hoàn toàn chịu tránh nhiệm. 

(chủ đầu tư) có ý kiến để (nhà thầu) biết và tổ chức thực hiện.Ạy 
Nơi nhận: CHỦ ĐÀU TƯ 
- Như trên; (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

- Người quyết định đầu tư (để báo cáo); 
- Cơ quan thẩm tra quyết toán; 
- Cơ quan thanh toán vốn đầu tư; 
- Lưu .... 


