
PHỤ LỤC SỐ I 

HƯỚNG DẪN LẬP CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO 
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH.

(kèm theo Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính)

1. Biểu mẫu số 01/QTDA:

- Điểm 1. Các văn bản pháp lý liên quan:

Cột (B) tên văn bản: ghi theo trình tự thời gian của các văn bản liên quan đên 
toàn bộ quá trình, giai đoạn đầu tư của dự án, từ chủ trương đầu tư, Quyết định phê 
duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc quyết định phê duyệt dự 
án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán....

- Điểm 2. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

+ Cột (B) tên các nguồn vốn: ghi tất cả những nguồn vốn tham gia đầu tư vào 
dự án (nguồn nào không có thì không ghi);

+ Cột (1) ghi theo số liệu trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc trong 
quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình;

+ Cột (2) nguồn vốn đã thực hiện thực hiện: ghi theo số liệu của bảng đối chiếu 
số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư (theo biểu mẫu số 02 /QTDA).

+ Cột (3) chênh lệch tăng, giảm: số chênh lệch được tính = Cột (1) - Cột (2).

- Điềm 3. Vốn đầu tư đề nghị quyết toán: là tổng cộng toàn bộ các chi phí của 
dự án đầu tư sau khi Chủ đầu tư đối chiếu, rà soát tất cả các bản quyết toán với từng 
nhà thầu tham gia thực hiện dự án đầu tư;

Vốn đầu tư đề nghị quyết toán được phân theo cơ cấu: xây lắp, thiết bị, chi phí 
khác đê trình cấp có thâm quyền phê duyệt.

- Điểm 4: ghi tống giá trị tài sản cố định được hình thành qua đầu tư;

- Điểm 5: ghi tống giá trị tài sản lưu động (nếu có) của dự án đầu tư;

Tài sản cố định và Tài sản lun động được phân loại theo quy định hiện hành.

- Điểm 6: thuyết minh ngắn gọn, ghi các ý kiến nhận xét và những kiến nghị 
quan trọng.  

19



2. Biểu mẫu số 02/QTDA:

- Điếm 1. Nguồn vốn đầu tư đã thanh toán đến ngày bàn giao: tổng hợp toàn bộ 
số vốn đã thanh toán cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án tính 
đôn ngày bàn giao, khoá sổ đế lập báo cáo quyết toán.

+ Cột (1) do Chủ đầu tư ghi (có xác nhận của đại diện Ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng).

+ Cột (2) do Kho bạc nhà nước (nơi Chủ đầu tư mở tài khoản) ghi (yêu càu ghi 
đúng số vốn đã thanh toán cho dự án đầu tư trên sổ sách theo dõi).

+ Dòng 5. Nguồn vốn đóng góp của nhân dân:

Mục giá trị hiện vật phải kèm theo bảng tính chi tiết và được tính như sau:
Giá tri hiện Số lượng hiện v Đơn giá (giá trị) hiện vật theo

vật vật đóng góp giá thị trượng của địa phương
tại thời điểm đóng góp

Mục giá trị công lao động được tính như sau:
Giá trị công = Tổng số công                      Đơn giá 1 công lao động

lao động đóng góp    x trung bình theo quy định của
địa phương +



HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THẤM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VÓN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
HOÀN THÀNH VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(kèm theo Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính)

Tổ chức, đơn vị thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (theo 
Khoản 3, Mục IV, Phần II của Thông tư này) chịu trách nhiệm lập báo cáo kết quả 
thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết 
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, theo trình tự và nội dung cụ thể như sau:

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý:

- Thẩm tra việc chấp hành trình tự thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của 
Pháp luật về đầu tư và xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư đưa 
dự án vào sử dụng;

- Thẩm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của 
Pháp luật về đấu thầu;

- Thấm tra tính pháp lý của các hợp đồng do Chủ đầu tư ký với các nhà thầu (tư 
vấn, xây dựng, cung ứng vật tư thiết bị) để thực hiện dự án.

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án:

- Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán do Chủ đầu tư báo cáo với số xác 
nhận của cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán liên quan đê xác định số vốn đầu tư 
thực tế thực hiện;

- Đối chiếu với nguồn vốn theo cơ cấu nguồn được xác định trong quyết định 
đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Thấm tra sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu xác 
định trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

3. Thẩm tra chi phí đầu tư :

- Thấm tra chi phí đầu tư đề nghị quyết toán (chi tiết từng hợp đồng): đối chiếu 
với dự toán được duyệt (đối với gói thầu chỉ định thầu, tự làm); đối chiếu với giá trị 
trúng thầu được duyệt (đối với gói thầu đấu thầu) và các điều kiện nêu trong hợp 
đông, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên 
quan.

- Thẩm tra giá trị phát sinh (nếu có): xác định rõ nguyên nhân tăng giảm; đối 
chiêu với văn bản phê duyệt của cấp có thâm quyền, việc áp dụng các chính sách 
chế độ quy định liên quan để thanh toán chi phí đầu tư phát sinh.

4. Thẩm tra các khoản chi phí khác:

Thâm tra chi tiết từng khoản mục chi phí khác so với dự toán được duyệt, chế 
độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định:

- Thâm tra các khoản chi phí tư vấn thực hiện theo hợp đồng;

- Thẩm tra chi phí do Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện;

PHỤ LỤC SỐ II
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- Thẩm tra chi phí quản lý dự án.

5. Thẩm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất kha 
kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm.

- Chi phí đầu tư cho khối lượng công việc được huỷ bỏ theo Quyết định của cấp 
có thấm quyền.

6. Thẩm tra việc xác định số lượng, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
thẩm tra số lượng và giá trị tài sản chi tiết theo nhóm, loại thuộc tài sản cố định và 
tài sản lưu động; nguyên giá (đơn giá) của từng nhóm (loại) tài sản để bàn giao tài 
sản đưa vào sản xuất, sử dụng.

7. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng:

- Các khoản nợ phải thu, phải trả: căn cử kết quả thẩm tra chỉ phí đầu tư được 
quyết toán, tình hình thanh toán cho các nhà thầu của Chủ đầu tư để thẩm tra công 
nợ còn tồn tại của dự án.

■ Thẩm tra số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: căn cứ thực tế tiếp nhận và. 
sử dụng vật tư thiết bị của dự án để xác định số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn 
đọng, đề xuất phương án xử lý.

8. Nhận xét đánh giá, kiến nghị:

- Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý đầu 
tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của 
Chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án;

- Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan.

9. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án đầu tư hoàn thành (hoặc báo 
cáo kiểm toán); Chủ đầu tư kiểm tra và trình Người quyết định đầu tư ra Quyết định 
phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được gửi cho 
các cơ quan, đom vị sau:

- Chủ đầu tư;

Kho bạc nhà nước (nơi mở tài khoản);

Phòng Tài chính - Ke hoạch cấp huyện;

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.



ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN....

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Biểu mẫu số: 01 /QTDA
(kèm theo Thông tư số 75/2008/TT-BTC

Ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: i

Tên dự án đầu tư:

1. Các văn bản pháp lý liên quan:
SO
TT TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆ U, NGAY 
THẢNG NAM BAN  

HÀNH

CHỨC DANH  
NGƯỜI KÝ

G IÁ TRỊ 
Đ Ư Ợ C  D U Y Ệ  

( NẾ U CÓ )

A B , 1 2 3

1

2

3

2. Nguồn vốn đầu tư của dự án:
Đơn vị tính: đồng.

SỎ T T TÊN CÁC NGUỎN VỎN
NGUỒN VÓN 
THEO D ự  ÁN 

ĐẰU TƯ ĐƯỢC 
DUYỆT

NGUỒN VÓN ĐÃ 
THỰC' HIỆN

TĂNG (+), GIẢM (-) SO 
VỚI ĐỨỢC DUYỆT

A B 1 2 3 =  1 - 2
1 Ngân sách xã chi cho dự án đầu tư

2 Ngân sách cấp trên hỗ trợ

3
Nguồn tài trợ của các tổ c h ứ c ,  c á  

nhân nước ngoài

4
Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá 
nhân trong nước

5 Nguồn đóng góp của nhân dân:

Trong đó :
- Bang tiền mặt
- Giá trị hiện vật

- Giá trị công lao động

Tổng cộng 1+2+3+4+5 "fr

23



3. Vốn đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị tinh: đồng.
NỘI DUNG CHI PHÍ D Ự TOÁN ĐƯỢC DUYỆT GIẢ TRỊ ĐẺ NGHI Q UYẾT TOÁN

+ Chi phí xây dựng

+ Chi phí thiết bị

+ Chi phí khác

Tổng cộng:

4. Giá trị tài sản cố định mới tăng:

5. Giá trị tài sản lưu động bàn giao:

6. Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

ngày tháng năm....*

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT                   CHỦ ĐẦU TƯ
ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký  đóng dấu. ghi rõ họ  tên)
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BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Tên dự án đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư đã thanh toán đến ngày bàn giao :

Biểu mẫu  số 02/QTDA
(kèm theo Thông tư số 75/2008/TT-BTC

Ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chinh)

Đơn vị tính: đồng

S
Ố

 
T

T

TÊN CÁC NGUỒ N VỐ N
SỐ LIỆU CỦA  
CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ LIỆU CỦA  C Ơ  QUAN  
THANH TOÁN VÓN

CHÊNH
LỆCH

B 1 2 3 = 1 - 2

1 Ngân sách xã chi cho dự án đầu  tư

2 Ngân sách cấp trên hỗ trợ

3 Nguồn tài trợ cua các tổ chức cá 
nhân nước ngoài

4 Nguồn tài trợ của các tổ chức cá 
nhân trong nước

5 Nguồn đóng góp của nhân dân:

Trong đó :

- Bang tiền mặt
- Giá trị hiện vật

- Giá trị công lao động

Tổng cộng 1+2+3+4+5

2. Nhận xét, kiến nghị : Ý kiến nhận xét, kiến nghị đối với cấp có thẩm 
quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của cơ quan quản lý, thanh 
toán vôn đâu tư; nêu những nguyên nhân chênh lệch và kiến nghị xử lý (nếu có):

N g à y  tháng năm... N gày  t h á n g  năm ....
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤ N  C Ơ  Q U A N   THANH TOÁN VỐN 4r

KẾ TOÁN ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT
ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tèn) (Ký, ghi rồ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, dóng dấu và 
ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT, 
THANH TOÁN

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Kỷ, đóng dấu và 
ghi rõ họ tên)
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UỶ BAN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN....
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRÁN.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM.... 

1. Dự án đầu tư đã được phê duyệt quyết toán:

Biểu mẫu số 03/THQT
(kèm theo Thông tư số 75/2008/TT-BTC

Ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính)

TT DANH MỤC 
D ự  ÁN

GIÁ T R Ị 
ĐỀ NGHỊ 
QUYẾT 
TOÁN

GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN ĐƯỢC DUYỆT
C H ÊNH 

LỆCH
TỶ LỆ

(%)TỔNG
SỐ

CHIA THEO NGUỒN

NGƯỜI ĐẦU 
TƯ  CỦA XẢ

NGÂN SÁCH 
CẤP TRÊN

NGUỒN 
HUY DỘNG

A B 1 2 3 4 5 6  =  1 - 2 7
T ổng số

l Dư án 1
2 Dư án 2

Dự án ....
V

phê duyệt quyết toán:
Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT DANH MỤC D Ự  áN
D ự  TOÁN ĐƯỢC 

DUYỆT
TỔNG GIÁ TRỊ ĐỀ 
NGHỊ PHÊ DUYỆT NGUYÊN NHÂN

 T ổng số 
1 Dư án 1
2 Dư án 2
... Dư á n .....

Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT DANH MỤC DỰ ÁN

n ụ  TOÁN DƯỢC 
DUYỆT

GIÁ TRỊ HOÀN 
THANH NGUYÊN NHÂN

 T ổng số 
1 Dư án 1
2 Dư án 2
... Dư á n .....

4. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị về công tác quyết toán vốn đầu tư:
ngày tháng năm...

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO CHỦ TỊCH
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Cách lập:
- Điểm 1. Dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán:
+ Cột 3: Ghi tổng số vốn thuộc ngân sách xã đầu tư cho các dự án đầu tư;
+ Cột 4: Ghi tổng số vốn thuộc ngân sách cấp trên hỗ trợ cho dự án đầu tư;
+ Cột 5: Ghi tổng số vốn từ các nguồn khác hai nguồn nói trên đế đầu tư như: 

vốn viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước .
- Điểm 2 và Điểm 3: Ghi tổng số dự án chưa lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

và nêu rõ nguyên nhân
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PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD 

ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG
S ổ ..........ngày ......tháng......n ám ......

Tên/số hợp đồng xây dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
Công trình:
Hạng mục:
Giai đoạn thanh toán/lầ n  thanh toán số:
Căn cứ xác định:

Số TT Tên công việc Đơn vi 
tính

Khối lượng Đơn giá 
thanh toán

Thành tiền Ghi chú
Theo họp đồng Đã thực hiện Theo hợp  đồng Đã thực hiện

Tổng cộng

Bằng chữ:

Đại diện Bên nhận thầu
Đại diện Bên giao thầu hoặc 
đại diện Nhà tư vấn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)
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BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG
Số .......... ngày ......tháng......n ăm ......

Tên/số hợp đồng xây dựng:
Tên Bên giao thầu:
Tên Bên nhận thầu:
C ông trình:
H ạn g  mục:
Giai đoạn thanh to á n /lầ n  thanh toán số:
Căn cứ  xác định:

PHỤ LỤC 4
(Kèm theo Thông tư số 06/20077TT-BXD

ngày 25/7/2007 cùa Bộ Xây  dựng)

Đơn vị 
tính

Khối lượng 
phát sinh

Đơn giá Thành tiền
Sô TT Tên công việc

Theo họp đồng Theo đon giá 
bổ sung Theo hợp đồng Theo đơn giá 

bổ sung
Ghi chú

Tổng cộng  
Bằng chừ:

Đại diện Bên giao thầu hoặc 
đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

Đại diện Bên nhận thầu

(Ký , ghi rõ họ và tên. chức vụ)




