
HÊ THÓNG MẨU BIÊU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 0 3 /2016/TT-BTC ngàỵj$/01/2016 của Bộ Tài chỉnh 
Quy định về quản lý, thanh toán von đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) 

TT Số phụ lục Tên mẫu/phụ lục 

1 Mầu số 1 -A 
Mầu văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đổi vốn của Bộ Tài chính đối với dự án thuộc Bộ, 
ngành Trung ương quản lý. 

2 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. 

3 

4 

Mầu số l-c 
Mầu văn bản thẩm tra phân bổ kể hoạch vốn đầu tư 
của Bộ Tài chính đổi với các dự án thuộc Bộ, ngành 
Trung ương quản lý. 

3 

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 - Kế 
hoạch đối với các dự án thuộc địa phương quản lý. 

5 Phụ lục số 01 
Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vổn ngân sách nhà nước 
năm... 

6 Phụ lục số 02 Ke hoạch điều chỉnh vốn đầu tư nguồn vốn ngân 
sách nhà nước năm... 

7 
Phụ lục số 03.a 

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

7 
Phụ lục số 03.b Bảng xác định giá trị khối lượng công việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện. 

8 Phụ lục số 04 
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh 
ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán. 

9 Phụ lục số 05 Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư 

10 Phụ lục số 06 Bảng đổi chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư năm... 





MÁU SÓ01-A 
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ^o: , ^ắ, , ngày .... tháng.... năm 20... 
V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn đối với dự án 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Trả lời văn bản số ngày của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc (theo để nghị tại văn bản số ngày của Bộ, ngành ...); Bộ Tài 
chính có ý kiến như sau: 

1. về sự cần thiết đầu tư của dự án; sự đảm bảo phù hợp với mục tiêu chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch được duyệt, 

2. về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: 
Xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án so với quy 

định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; 
3. về quy mô, dự kiến tổng mức vốn đầu tư và tiến độ thực hiện: 
3.1. Xác định sự phù hơp về quy mô, tổng mức vốn đầu tư so với các quy 

định của pháp luật nhà nước về đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn. 
3.2Ẽ Xác định sự phù họp của tiến độ triển khai thực hiện với điều kiện thực 

tế và khả nâng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên đảm bảo đầu tư tập trung 
hiệu quảệ 

4. về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
4.1. Xác định sự phù hợp về nguồn vốn đề xuất so với các quy địiửi hiện 

hành về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn trong từng giai đoạn; Việc sử dụng vốn 
của dự án có phù họp với đổi tượng được đầu tư ngân sách theo ngành, lĩnh vực. 

4.2. Xác định khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện 
dự án trong kế hoạch trung hạn; Tính phù hợp của các nguồn vốn hợp pháp khác 
ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước để đảm bảo dự án khả thi. 

5. Ý kiến khác (nếu có). 
Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./ễỈỊỊ^ 

Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỞNG 
- Như trên; THỨ TRƯỞNG 
- Bộ, ngành ...; (ký, đóng đấu) 
- Lưu:.... 



MẪU SÓ Ol-B 

Cơ QUAN THẢM ĐỊNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ngày .... tháng.... năm 20... 
V/v thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đổi vốn đối với dự án 

Kính gửi: Cơ quan chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đổi vốn 

Trả lời văn bản sổ ngày của (tên Cơ quan chủ trì thẩm định) về 
việc ; cơ quan tài chính (Bộ Tài chỉnh, Sở Tài chính hoặc phòng Tài chính - Kê 
hoạch) có ý kiến như sau: 

1. về chủ trương đầu tư của dự án: 
lệlẾ Xem xét, có ý kiến về sự cần thiết đầu tư của dự án; sự đảm bảo phù hợp 

quy hoạch được duyệt. 
1.2. Xem xét sự phù hợp của dự án đối với ý kiến của Hội đồng nhân dân 

hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân. 
1.3. Sự tuân thủ của dự án đầu tư về các thủ tục đầu tư và thẩm định nội bộ; 
2. về phạm vi, đói tượng sử dụng vón: 
2ễl. Xác định dự án có thuộc phạm vi, đổi tượng được ngân sách trung ương 

hỗ trợ vốn hoặc có thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp 
ngân sách; 

2.2. Xác định dự án thuộc ngành, lĩnh vực, chương trình nào được bổ trí vốn 
theo quy định. 

3. về chi phí đầu tư và chủ đầu tư: Xác định rõ dự án đã được lập theo đúng 
quy định của pháp luật nhà nước về xây dựng và các văn bản hướng dẫn. 

4. về nguồn vốn và mức vốn: 
4.1. về nguồn vốn: sự phù họp của dự án đối với nguồn vốn đầu tư đề nghị sử 

dụng vốn; sự phù họp của dự án về đối tượng được ngân sách trung ương hỗ trợ 
vốn hoặc nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách. 

4.2. về mức vốn: căn cứ vào quy định hiện hành để xác định mức vốn tối đa 
có thế bố trí cho dự án và thời gian bố trí vốn. 

5. Ý kiến khác (nếu có). 
Đe nghị ễ... (tên cơ quan chủ trì thẩm định) nghiên cứu, tổng họp./.ít' 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THẤM ĐỊNH 
- Như trên; (kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Cơ quan quyết định chù trương đầu tư; 
- Cơ quan liên quan khác; 
- Lưu:.... 



MẢU SỐ Ol-C 

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

Số: / 
V/v thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển nguồn NSNN năm 20... 

Hgạy ...ẵ tháng.... năm 20. 

Kính gửi: Bộ, ngành.... 

Bộ Tài chính nhận được công văn số ... ngày ẽ.. của {Bộ, ngành ..) về việc 
phân bổ chi tiết kể hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 20...; căn 
cứ các Quyết định: số ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc 

và số ngày của Bộ trường Bộ Ke hoạch và Đầu tư về việc 
; Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Các dự án đầu tư đảm bảo đủ thủ tục đầu tư và các điều kiện thanh toán 
vốn đầu tư phù hợp với các Quyết định: số ngày của Thủ tướng Chính 
phủ về việc và số ngày của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư về việc ; (danh mục kèm theo). 

Trong đó: việc phân bổ kế hoạch thu hồi vốn ứng trước và xử lý nợ XDCB 
của các Bộ, ngành, địa phương đã phù hợp quyết định giao kế hoạch thu hồi vốn 
ứng trước của cơ quan có thẩrn quyền, Kho bạc nhà nước thực hiện thu hồi số vốn 
ứng trước kế hoạch theo số giải ngân thực tế đến hết thời gian quy định và thanh 
toán nợ XDCB theo quy định hiện hành. 

Đe nghị Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán cho các dự án 
nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Các dự án đầu tư chưa đảm bảo đủ thủ tục đầu tư và các điều kiện thanh 
toán vốn đầu tư (danh mục kèm theo), trong đó: 

- Chưa phù họp đối tượng: (chưa đúng chương trình, ngành ....) 
- Chưa đủ thủ tục đầu tư; chưa phân bổ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà 

nước; chưa phân bổ chi tiết cho các dự án thành phần (ODA hoặc von CTMT)... 
Đề nghị các Bộ, ngành ... căn cứ các quy định hiện hành phân bổ lại phù hợp 

với quy định./. ̂  

Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỞNG 
-Như trên; THỨ TRƯỞNG 
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện); đóns đẩu) 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ' 
- Lưu:. 



SỞ TÀI CHÍNH (PHÒNG TÀI 
CHÍNH - KÉ HOẠCH) 

MẢU SÓ 01-D 

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

ẲSÔ: ' , ngày... tháng... năm 20.. 
V/v báo cáo thấm tra phân bố kê hoạch vôn 

đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 20.. 

Kính gửi: ủy ban nhân dân... 

Sở Tài chính (Phòng Tài chính - Ke hoạch) nhận được Quyết định số của 
ủy ban nhân dân về việc ; căn cứ các Quyết định (đối với dự án sử dụng vốn 
ngân sách trung ương hỗ trợ): số ngày của Thủ tướng Chính phủ về 
việc và số ngày của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư về 
việc ; Sở Tài chính (Phòng Tài chính - Ke hoạch) báo cáo ủy ban nhân 
dân... như sau: 

1. Các dự án đầu tư đảm bảo đủ thủ tục đầu tư và các điều kiện thanh toán vốn 
đầu tư (theo danh mục kèm theo). 

Trong đó khi thẩm tra cần lưu ý-ệ 

- Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hồ trợ phải phù họp với 
các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nêu trên); 

Việc phân bổ kế hoạch thu hồi vốn ứng trước và xử lý nợ XDCB của các 
ngành, địa phương đã phù họp quyết định giao kế hoạch thu hồi vốn ứng trước của 
cơ quan có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước thực hiện thu hồi số vốn ứng trước kế 
hoạch theo số giải ngân thực tế đến hết thời gian quy định và thanh toán nợ XDCB 
theo quy định hiện hành. 

Đe nghị Kho bạc Nhà nước thục hiện kiểm soát, thanh toán cho các dự án nêu 
trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Các dự án đầu tư chưa đảm bảo đủ thủ tục đầu tư và các điều kiện thanh 
toán vốn đầu tư (theo danh mục kèm theo), trong đó: 

- Chưa phù hợp đối tượng: {chưa đúng chương trình, ngành ...ể) 
- Chưa đủ thủ tục đầu tư; chưa phân bổ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà 

nước; chưa phân bổ chi tiết cho các dự án thành phần (ODA hoặc vốn CTMT).. Ế 

- Đe nghị ủy ban nhân dân... chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn chỉnh phân 
bổ theo đúng quy định./4, 
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Như trên; /K>( đỏng đẩu) 
- Cơ quan tài chính câp trên; 
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Lưu: 



Bộ, NGÀNH....(UBND TÍNH, THÀNH PHỐ...) Phụ lục số 01 
KẺ HOẠCH VÓN ĐÀU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: o 8^20]6/TT-BTC ngày 4% tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính) 
Đơn Vệ/; triệu dỏnạ 

STT Nội dune 
Địa điêm 
xây dựng 

Đia điêm 
mờ tài khoàn 

cùa dự án (chi 
tiết đến quận, 

huyện) 

Chù đằu tư 
Mã số dự 
án đàu tư 

Mã ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoàn) 

Năng lực 
thiết kế 

Quyẽt định đâu tư dự án (*) 

Ke hoạch 
vỏn dâu lư 
công trung 

hạn 
giai doạn 
20.-20... 

Vốn dã 
thanh toán 

Ke hoạch 
vôn đáu tư năm ... 

Ghi chú STT Nội dune 
Địa điêm 
xây dựng 

Đia điêm 
mờ tài khoàn 

cùa dự án (chi 
tiết đến quận, 

huyện) 

Chù đằu tư 
Mã số dự 
án đàu tư 

Mã ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoàn) 

Năng lực 
thiết kế 

Thời gian 
khởi cõng 
và hoàn 
thành 

Tông mức 
vốn đầu tư 

Ke hoạch 
vỏn dâu lư 
công trung 

hạn 
giai doạn 
20.-20... 

Vốn dã 
thanh toán 

Ke hoạch 
vôn đáu tư năm ... 

Ghi chú STT Nội dune 
Địa điêm 
xây dựng 

Đia điêm 
mờ tài khoàn 

cùa dự án (chi 
tiết đến quận, 

huyện) 

Chù đằu tư 
Mã số dự 
án đàu tư 

Mã ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoàn) 

Năng lực 
thiết kế 

Thời gian 
khởi cõng 
và hoàn 
thành 

Số, ngày, 
tháng, năm 

Tống sô 
Trong đó: 
phần vốn 
NSNN 

Ke hoạch 
vỏn dâu lư 
công trung 

hạn 
giai doạn 
20.-20... 

từ khới 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
Tông sỏ 

Trong đó: 
Ghi chú STT Nội dune 

Địa điêm 
xây dựng 

Đia điêm 
mờ tài khoàn 

cùa dự án (chi 
tiết đến quận, 

huyện) 

Chù đằu tư 
Mã số dự 
án đàu tư 

Mã ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoàn) 

Năng lực 
thiết kế 

Thời gian 
khởi cõng 
và hoàn 
thành 

Số, ngày, 
tháng, năm 

Tống sô 
Trong đó: 
phần vốn 
NSNN 

Ke hoạch 
vỏn dâu lư 
công trung 

hạn 
giai doạn 
20.-20... 

từ khới 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
Tông sỏ 

riiu iiồi 
vòn 

đã ứng 
trước 

Trả nợ 
XDCB 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 14 15 Í6 17 0.18 

Tông sô 
Vốn trong nước 

Vòn ngoài nước 

A Vấn đầu tu' nguồn ngân sách nhà nu'ó'c 
[ Vốn chuẩn bi đầu tư 

1 Dư án... 

II Vốn thưc hiên dư án 
1 Ngành ... 

1.1 Dir án nhóm A 
Dự án . 

Vốn trong nước 

Vòn naoài nước 

1 2 Dự án nhóm B 
1 Dự án... 

Vòn trong nước 

Vốn ngoài nước 

1.3 Dit án nhóm c 
t Dự án... 

2 
B 

Ngành ... 2 
B Nguồn vốn CTMT và hỗ trọ'có mục tiêu... 

J Dự án... 

c Nguồn vốn khác... 

ỉ Dự án... 

Ghi chú :+Trong mồi loại dự ản (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyên tiếp, khởi công mới .ề., ngày... tháng. ..năm 20. 
+ Dự án không có vốn ngoài nước chí ghi một dòng. BỌ TRl/ONG (CHU TỊCH UBND TINH) }f-
+ Cột 6 chi ehi mã sỏ khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước. (Kỷ, ghi rỗ họ tên chức vụ và đóng dâu) 

+ Cột 10, 11,12 (*): Neu có quyết định điều chình dự án ghi quyel định điều chinh cuoi cùng licn quan đên tông mức vôn đâu tư. 
+ Cột 15 phan ánh số vốn đà được phân bổ trong năm (bao gom cả số vốn bố trí dê thu hồi số vốn đà ửng trước chưa thu hồi từ các năm trước và sô vôn dê thu hòi nợ dọng XDCB iheo quy định của Luật Đâu tư công) 

Noi nhận .ề 

- Bộ Ke hoạch và Đầu lư; 

- Bộ Tài chỉnh; 

- Cơ quan tài chinh 



Bộ, NGÀNH....(UBND TỈNH, THẢNH PHÒ...) Phụ lục số 02 
Sô... 

KỂ HOẠCII ĐIÈU CHỈNH VỐN ĐÁU Tư NGUÒN NSNN NÁM .... 
(Ban hành kèm theo Thông tu sổ: ồ % /2016/TT-BTC ngàv 4% tháng 0Ỉ năm 2016 cùa Bộ Tài chinh) 

Dơn vị.ể triệu đồng 

Stt Nội dung 
Đia diểm 
xây dựne 

Đia diêm 
mớ tài 

khoán của 
dự án (chi 

tiềt đên 
quận, 

liuyện) 

Chủ dầu tư 
Mã sỗ dự 
án dầu tư 

Mã ngành 
kinh tè 
(loại, 

khoản) 

Năng lực 
thiết ké 

Thời gian 
khới cõng 
và hoàn 
thành 

Quvêt định dâu tư dự án (*) 

Ki hoạch 
von đầu tư 
còng trung 

hạn 
giai đoạn 
20 -20... 

Vốn dã 
thanh 

toán tứ 
khởi công 
đến hét kế 

hoạch 
năm trước 

Kê hoạch 
vốn dâu lư nãm 

Kê hoạch điêu chinh 
von dầu tư năm ... 

Ghi chú Stt Nội dung 
Đia diểm 
xây dựne 

Đia diêm 
mớ tài 

khoán của 
dự án (chi 

tiềt đên 
quận, 

liuyện) 

Chủ dầu tư 
Mã sỗ dự 
án dầu tư 

Mã ngành 
kinh tè 
(loại, 

khoản) 

Năng lực 
thiết ké 

Thời gian 
khới cõng 
và hoàn 
thành 

Sổ, ngày 
tháng, 
nãin 

Tôn<z mức Ki hoạch 
von đầu tư 
còng trung 

hạn 
giai đoạn 
20 -20... 

Vốn dã 
thanh 

toán tứ 
khởi công 
đến hét kế 

hoạch 
năm trước 

Kê hoạch 
vốn dâu lư nãm 

Kê hoạch điêu chinh 
von dầu tư năm ... 

Ghi chú Stt Nội dung 
Đia diểm 
xây dựne 

Đia diêm 
mớ tài 

khoán của 
dự án (chi 

tiềt đên 
quận, 

liuyện) 

Chủ dầu tư 
Mã sỗ dự 
án dầu tư 

Mã ngành 
kinh tè 
(loại, 

khoản) 

Năng lực 
thiết ké 

Thời gian 
khới cõng 
và hoàn 
thành 

Sổ, ngày 
tháng, 
nãin 

Tổng số 
Trong đó: 
phan von 

NSNN 

Ki hoạch 
von đầu tư 
còng trung 

hạn 
giai đoạn 
20 -20... 

Vốn dã 
thanh 

toán tứ 
khởi công 
đến hét kế 

hoạch 
năm trước 

Tồng số 

Trong Trong đó 

Ghi chú Stt Nội dung 
Đia diểm 
xây dựne 

Đia diêm 
mớ tài 

khoán của 
dự án (chi 

tiềt đên 
quận, 

liuyện) 

Chủ dầu tư 
Mã sỗ dự 
án dầu tư 

Mã ngành 
kinh tè 
(loại, 

khoản) 

Năng lực 
thiết ké 

Thời gian 
khới cõng 
và hoàn 
thành 

Sổ, ngày 
tháng, 
nãin 

Tổng số 
Trong đó: 
phan von 

NSNN 

Ki hoạch 
von đầu tư 
còng trung 

hạn 
giai đoạn 
20 -20... 

Vốn dã 
thanh 

toán tứ 
khởi công 
đến hét kế 

hoạch 
năm trước 

Tồng số Thu hỏi 
vốn 

đã ứng 
trước 

Tồng so 
Thu hồi 

von 
đã ứng 
Irước 

Trả nợ 
XDCB 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0,18 0,19 0,2 

Tồng số 

Vốn trona nước 
Vỏn ngoài nước 

A Von đẫii tư ngủon nga ri sãcĩi nỉ) j iriirỏc 

ỉ Vốn chuân bi đầu tư 

1 Dư án... 
II Vốn thirc hiên dư án 

1 Ngành . .. 
1.1 Dư án nhóm A 1.1 

Dư án 
Vốn trong nước 
Vồn ngoài nước 

1.2 Dự án nhóm B 
1 Dư án... 

Vồn trong nước 
Vồn ngoài nước 

1.3 Dư án nhóm c 
1 Dư án... 

2 A[ẹành . . 
B Npiiồn vốn CTMT, hồ trọ có mục tiêu... 

1 Dư án... 
c Nguồn vốn khác... 

1 Dư án... 

Ghi chú: + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,Đ,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởi côn^mới ngày... thảng....năm 20... 
+ Dự án khône có vồn ngoài nưởc chỉ ghi một dòng. BỌ TRƯƠNG (CHƯ TỊCH UBND TINH) 
+ Cột 7 chi ehi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước - (Kỷ. ghi rõ họ tén chức vụ và cỉóng dấu) 
•+ Cột 10, ỉ ]ẻ 12 (*): Neu có quvết định điều chinh dự án ghi quvết định điều chình cuối cùng liên quan dcn tông mức von đầu tư. 
+ Cột 15 phan ảnh số vốn đã được phân bổ Lrong năm (bao gồm cà sổ vốn số von bổ ưí để thu hôi sô vồn đă ứng trước chưa thu hổi từ các năm Irước và sô vòn đê thu hỏi nợ đọng XDCB theo quy định cũa Luật Đâu tư công) 

+ Cột 17 phan ánh số vốn điều chinh trong năm (bao gồm cà số vốn sổ vốn bô trí dê thu hôì sô vốn dã ứng Irong các năm trước năm kè hoạch) 
Nơi nhận ễ* 
- Bộ Kể hoạch và Đầu tư: 
- Bộ Tài chính; 

- Cơ quan Tài chính; /• t 



Phụ lục 03.a 
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔN<; VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: 08 /2016/TT-BTC ngàv 48 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính) 
Tên dự án: Mã dự án: 
Tên gói thầu: 
Họp đồng số: ngày tháng năm 20... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ngày tháng năm 
Chù đẩu tư: 
Nhà thầu: 
Thanh toán lần thứ: 
Căn cứ xác định: 
Biên bản nghiệm thu số ngày tháng năm 

Đo n vị: đùng 

SỐTT Tên công việc Đon vị tính 

Khối lượng Đom giá thanh toán Thành tiền (đồng) 

Ghi chú SỐTT Tên công việc Đon vị tính Theo hợp 
đồng 

Thuc hiên 

Theo hợp 
đồng 

Đon giả bổ 
sung (nếu 

có) 

Theo hợp 
đồng 

Thưc hiện Ghi chú SỐTT Tên công việc Đon vị tính Theo hợp 
đồng Luỹ kế đến 

hết kỳ trước 
Thực hiện kỳ 

này 
Luỹ kế đến 
hêt kỳ này 

Theo hợp 
đồng 

Đon giả bổ 
sung (nếu 

có) 

Theo hợp 
đồng Luỹ kế đến 

hết kỳ trước 
Thực hiện kỳ 

này 
Luỹ kế đển 
hết kỳ này 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tổn® số: 
1. Giá trị hợp đồng: 
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 
3. Số tiền đâ thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 
4. Luv kể giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 
5. Thanh toán để thu hồi tạm ứn£>: 
6. Giá trị đê nghị thanh toán kỳ này: 
Số tiền bằng chữ: (là sổ tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: 

ĐẠI DIỆN NHÀ THÀU 
(ý. ghi rõ họ lên chức vụ và đóng dai 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Kỷ, ghi rõ họ lên chức vụ và đóng dáu) 



Phụ lục số 03.b 

BẢNG KÊ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HÒ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH cư ĐÃ THựC HIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: oễ /2016/TT-BTC ngày 48 thảng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị: đồng 

ST 
T 

Nôi dung 

QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư 

Số tiền bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đã chi trả cho đơn 
vị thụ hưởng theo phương án 

được duyệt 

Ghi chú 
ST 
T 

Nôi dung 
Số, ngày, 
tháng, năm 

Số tiền 

Số tiền bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đã chi trả cho đơn 
vị thụ hưởng theo phương án 

được duyệt 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 
I Thanh toán cho các cơ quan, tô 

1 
2 

II Thanh toán trực tiêp cho hộ dân: 

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

Ngày ... tháng ... năm ... 
TỎ CHỨC BÒI THƯỜNG, HỎ TRỌ VÀ TÁI ĐỊNH cư 

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



Phụ lục 04 
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: Ổ X /2016/TT-BTC ngày /LĨ tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính) 
Tên dự án: Mã dự án: 
Tên gói thầu: 
Hợp đông sô ngày tháng năm Phụ lục bố sung họp đồng số ngày tháng năm 
Chù đầu tư: 
Nhà thầu: 
Thanh toán lần thứ: 
Căn cứ xác định: 
Biên bản nghiệm thu số ngày tháng năm 

Đơn vị: đóng 

Số TT Tẻn cône việc Đon vị tính 

Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng Đon giá thanh toán 
Thành tiền 

Ghi chú Số TT Tẻn cône việc Đon vị tính Tống khối 
lượng phát 

sinh 

Thực hiện 
Theo hợp 

đồng 

Đơn giá bổ 
sung (nếu 

có) 

Thành tiền 

Ghi chú Số TT Tẻn cône việc Đon vị tính Tống khối 
lượng phát 

sinh 
Luỹ kế đến 
hết kỳ trước 

Thực hiện 
kỳ này 

Luỹ kế đến 
hết kỳ này 

Theo hợp 
đồng 

Đơn giá bổ 
sung (nếu 

có) 
Luỹ kế đến 
hết kỳ trước 

Thực hiện 
kỳ này 

Luỹ kế đến 
hết kỳ này 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tổng số: 
-

1. Tổna giá trị kliối lượng phát sinh: 
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chua thu hồi đến cuối kỳ trước: 
3. Sô tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 
4. Luỹ kê £Ìá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 
5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: 
6. Giá trị đề Iiahị thanh toán kỳ này: 
Số tiền bàng chữ: (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này) 

7. Luỳ kế giá trị thanh toán: 
Ngày thủng năm 20... 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐÀU TƯ 
'Kỷ, ghi rò họ tên chức vụ vờ đóng dấu) (Kỷ, ghi rõ họ lên chức vụ và dóng dấu) 





Chủ đầu tư: 
S ố : . . .  

Phụ lục 05 

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VỎN ĐÀU TU 

Kính gửi: Kho bạc nhà nước 

Tên dự án, công trình: Mã dự án đâu tư: 

Chú đầu tư/Ban QLDA mã số ĐVSDNS: 
Số tài khoản cùa 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 bàng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số.. .ngày. ...tháng ...năm (kèm theo Biên bẳn nghiệm thu KLHT) 
Luỹ kế giá trị khối luụng nghiệm thu cùa hạng mục đề nghị thanh toán: đồng. 
Sổ dư tạm úng cùa hạng mục đề nghị thanh toán đông. 

Tạm úng Sô tiên đê nghị: 
Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,. 
Thuộc kế hoạch vốn: Năm... 

Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụne thỉ gạch chéo) 

.)• 

Đơn vị: dồng 

Nội dung 

Dự toán được 
duyệt hoặc giá trị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
họp đồng 

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ 
khởi công đến cuôi kỳ trước 

(gồm cá tạm úng) 

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán 
khối lượng hoàn thành kỳ này 

(gồm cả thu hồi tạm ứng) 
Nội dung 

Dự toán được 
duyệt hoặc giá trị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
họp đồng Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN 

Ghi tên công việc, hạng 
mục hoặc hợp đồng đề nghị 
thanh toán hoặc tạm ủng 

CỘIIỊÍ tông 

Tống số tiền đề nghị tạm úng, thanh toán bằng số: 
Băng chù: 

Trong đó: - Thanh toán để thu hồi tạm úng (bằng số): 
+ Vốn trong nưó'c 
+ Vốn neoài nước 

- Thuế giá trị gia tăng 
- Chuyến tiền bào hành (bằng số) 
- Số trà đo'n vị thụ hưởng (bằng số) 

+ Vốn trong nước 
+ Vốn ngoài nước 

Tên đơn vị thụ hưởng 
Số tài khoán đơn vị thụ hưởng tại 

Ngày thảng năm.... 
KÉ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ vả đóng dấu) 



PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tu.. ề 

Kho bạc nhà nước chấp nhận Tạm ứng Thanh toán Theo nội dung sau: 
(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) 

Đơn vị: đổng/USD... 
Nội dune Tông số Vôn trong nước Vốn ngoài nước 

Số vốn chấp nhận 
+ Muc..., tiểu muc 

+ Muc..., tiểu muc 

+ Muc..., tiểu muc 

+ Muc..., tiểu muc 

Trong đó: 
+ Sổ thu hồi tạm ứng 

Các năm trước 

Năm nay 

+ Thuế giá trị gia tăng 
+ 

+ Số trả đơn vị thụ hưởng 
Bằng chữ: 

Sổ từ chối: 
Lý do: 
Ghi chú: 

CÁN Bộ THANH TOÁN TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐÓC KBNN 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 



Phu lực 06 

BẢNG ĐỐI CHIÉƯ SÓ LIỆU THANH TOÁN VỎN ĐÀU Tư NGUÒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
(Kèm theo Thông tư sổ ũ? /20Ỉ6/7T-BTC ngày/l$ tháng 01 năm 2016) 

Mã dự án đâu tu: Tên dự án đàu tư: 

Chù đầu tư: 
Ọuyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm): 

Nguồn vốn : (Nguồn vốn NSNTN, vốn CTMT, ...) 
Đon vi: đồng 

Ke hoạch và thanh toán vốn dầu tu năm trước Kể hoạch và thanh íoán vốn dầu tư năm 
20... Luv kế vốn đã thanh 

toán từ K/C đến hết 
Thanh toán 

KLHT 

được tiêp tục thực hiện và thanh toán trong 
năm 20... 

Kể hoạch và thanh íoán vốn dầu tư năm 
20... 

niên độ năm trước ưong năm của Thanh toán Thanh toán Luỹ kè vón đã 
Sô Tông mức phân vôn tạm Tomgđó Torng đó: tíianh 
thứ 
tự 

Nội dung vôn đâu tư 
được duyệt 

Tổng số 

Tr.đó: vốn tam 
ứng theo chế 
độ chưa thu 

hôi 
chưa quyết 

toán 

ứng theo chê độ 
chưa tha hồi từ 
khới công đen 

hết niên độ ngân 
sách năm trước 

Kế hoạch 
vốn được 
kéo dái 

Tồng số 
Thanh 

toán 
K.LHT 

Vốn tam 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi 

trong nãm 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20. . Tổng số Thanh 

toán 
KLHT 

Vốn tam 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hồi 

trong năm 

toán từ K/C 
đen hết 

nám kế hoach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-4+8112 

1 Sô liêu của chủ đâu tư: 
Dư án.... 

Vôn trong nước 
Vôn ngoài nước 

Sô liệu cùa Kho bạc nhà 
nước 

2 noi oiao dịch: 
Dự án.... 

Vôn trong nước 
Vôn ngoài nước 

Chênh lệch vôn thanh 
toán 

3 trong năm: 
Dư án ... 

Vôn trong nưóc 
Vôn ngoài nước 

Ghi chú: - Cột số 4 "Lũy kề vốn đã thanh toán từ khới cône đến hèt niên độ năm trước" không bao gôm sô vôn đã thanh toán cho dự án từ nguôn vôn ứng trước 
- Cột số 7 "Kế hoạch vốn dược kéo dài": đề n^hị chi ghi phẩn vốn còn lại chưa giái n^àn thuộc kế hoạch năm truớc được kéo dái thời gian thực hiện và Ihanh toán sang 

năm 20.. 
... tìgàv tháng ... năm 20... .... ngày ... tháng ... năm 20... 

CHỦ ĐÀU TƯ kho bạc nhả nước 
(Ký. ghi rõ họ tên chúc vụ và đótig dâu) (Ký, ghi rõ họ lên chức V I I  và đóng dâu) 





HƯỚNG DẢN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a, 03b VÀ PHỤ LỤC SÓ 04 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 0 3 /2016/TT-BTC ngàyiB/01/2016 của Bộ Tài chính 
Quy định về quản lý, thanh toán von đầu tư sử dụng nguôn vón ngán sách nhà nước) 

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn 
thành theo hợp 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 hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký 
kết theo quy định của pháp luật. 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp 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 
tiên 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 luỳ 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 đê thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghì trong 
Phụ lục sô 03a, thì sẽ chuyến sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại 
phụ lục sô 03a mà chỉ lập giấy để nghị thanh toán. 

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống 
nhất thanh toán đế 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 đàu 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 ý: Giá trị để nghị thanh toán luỹ kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ 
này không được vượt kế hoạch vốn đã bổ trí cho gói thâu hoạc dự án trong năm 
kế hoạch) 

7. Luỳ 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 hợp 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. Ỳ 



- 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 với trường hợp 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./^-


