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

Số: 244 /2009/TT-BTC —------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2009 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư 

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Cãn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm
2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 
15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 
12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngàỵ 
5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị 
định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều 
chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan;

Thực hiện văn bản số 224/CP-CN ngày 1/3/2003; vãn bản số 828/CP-CN 
ngày 18/6/2003; văn bản 1726/CP-CN ngày 17/12/2003 của Chính phủ; văn bản số 
1042/TTg-CN ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án 
mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc; văn bản số 120/TB-VPCP ngày 
14/6/2004 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường 
Láng - Hòa Lạc;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư cho Dự án mở 
rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc như sau:

Chương I 
QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Dự án Hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được đầu tư bằng 
các nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương đảm bảo bố trí kinh phí cho công tác 
chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và tư vấn giám sát chất lượng công trình, cho các



hạng mục được bổ sung và điều chỉnh qui mô dự án được bố trí trong kế hoạch đầu  
tư xây dựng cơ bản hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

- Nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội (tự huy động theo hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất), nguồn vốn bằng quỹ đất trên địa bàn thành phố hà nội 
để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường.

Điều 2. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư của dự án được thực hiện theo 
các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, thanh toán vốn đầu tư va các qui 
định tại Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm các bên trong quá trình thực hiện dự án.

1. Đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Thăng Long) Tổng thầu xây 
dựng (Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam) theo chức năng 
nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ. 
chất lượng và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư cho Dự án hoàn thiện 
mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, không được sử dụng cho các mục đích khác.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý. chỉ đạo va 
hướng dẫn các cấp quản lý thuộc thẩm quyền thực hiện theo đúng các quy định hiện 
hành cua Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Sở Tài chính thành phố Hà Nội có trách nhiệm tham mưu chu i V b-in 
nhan dân thành phố Hà Nội thực hiện việc quản lý, đảm bảo nguồn vốn đầu tu cho 
dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc theo đúng quv định cua Luat 
Nỉỉân sách nhà nước.

4. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc kiểm soát va thanh toán 
vốn đầu tư cho dự án đảm bảo kịp thời, đúng qui đinh.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điêu 4. Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của dự án.

1. Vào thời điếm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo qui  
định, căn cứ tiến độ thực hiện của dự án, Ban quản lý dự án Thăng long lập kế 
hoạch nhu cầu vốn đầu tư có phân chia theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách trung 
ương, vốn của ngân sách thành phố Hà Nội và vốn bằng quỹ đất) gửi Bộ Giao 
thông vận tải.

2. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư gửi Uy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội (phần ngân sách địa phương đảm nhận). Bộ Giao thông vận tả .
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng dự toán chi đầu tư hàng năm gửi bộ
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Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

3. Sau khi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thông 
vận tải, ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện phân bổ vốn đầu tư và gửi kế 
hoạch vốn đầu tư cho cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.

4. Cơ quan tài chính các cấp thực hiện công tác thẩm tra phân bổ vốn theo 
qui định.

5. Trong năm kế hoạch, căn cứ tình hình thực hiện thực tế và các nguồn vốn 
thực có của dự án, Tổng thầu xây dựng, Ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện 
việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư của dự án nếu cần thiết để gửi cấp có thẩm 
quyền xem xét điều chỉnh.

Điều 5. Quản lý, thanh toán vốn.

1. Đối với khối lượng công việc được đảm bảo thanh toán bằng nguồn vốn 
ngân sách trung ương và nguồn vốn bằng tiền từ ngân sách thành phố Hà Nội được 
thực hiện quản lý, thanh toán theo qui định tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 
3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự 
nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn ngân sách nhà nước; Thông tư 
số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 
điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngàỵ 3/4/2007; Thông tư số 88/2009/TT- 
BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một so điểm của Thông tư 
số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 
2/11/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

2. Đối với khối lượng công việc được thanh toán bằng quỹ đất

- Việc quản lý, lập hồ sơ đề nghị thanh toán được thực hiện theo quy định tại 
các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và 
Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, 
thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc 
nguồn ngân sách nhà nước, Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 
3/4/2007, Thông tư số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư 
số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính và các vãn bản sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế (nếu có).

- Ban Quản lý dự án Tháng Long gửi hồ sơ thanh toán của dự án cho cơ 
quan Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi;

3



- Cơ quan Kho bạc Nhà nước, căn cứ hồ sơ của Ban Quan lý dự án Thăng, 
Long gửi đến? kiểm tra và thực hiện việc xác nhận giá trị khối lượng đủ điều kiện 
thanh toán vốn chuyển Ban quản lý dự án Thăng Long và Tổng thầu xây dựng.

- Căn cứ xác nhận khối lượng đủ điều kiện được thanh toán của cơ quan kho 
bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng thầu xây dựng tièn hanh 
thanh toán cho dự án đồng thời thanh toán trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng theo đúng 
quy định, báo cáo số thanh toán cho Ban quản lý dự án Thăng Long;

- Ban Quản lý dự án Thăng Long tổng họp, theo dõi số vốn đã thanh toán 
cho dự án theo từng nguồn vốn, định kỳ hàng quý lập báo cáo tông họp ẹưi ỉ K ban 
nhân dân Thành phố Hà Nội (Sở Tài chính) để theo dõi đối chiếu và làm cán cứ cho 
cỏn o lác thanh toán, hạch toán bằng quỹ đất cho Tổng thầu xây dựng.

Điều 6. Hạch toán và quản lý tiền thu được từ sử dụng quv đất đè lạo vỏn 
đầu tư cho dự án hoàn thiện mở rộng đường Láng - Hòa Lạc.

- Sau khi có quyết định phê duyệt giá trị quỹ đất, quyết định giao đất cho 
Tổng thầu xây dựng, Sở Tài chính thành phố Hà Nội thực hiện hạch toán ghi thu 
ngân sách địa phương về tiền giao quyền sử dụng đất và ghi chi tạm ứng cho dự án 
tương ứng giá trị tiền thu được.

- Hết niên độ ngân sách hàng năm (ngày 31/1 hàng năm), cản cứ bao cao 
tổng hợp của Ban Quản lý dự án Thăng Long về lũy kế số vốn đã thanh toán cho dự  
án trong năm có xác nhận của cơ quan Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành 
phố Hà Nội (Sở Tài chính) làm thù tục hạch toán chi ngân sách về đâu tư và chuyển 
nguồn vốn còn lại (nếu có) sang năm sau để tiếp tục thanh toán cho dự án.

- Trường hợp giá trị quỹ đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng lớn hơn 
giá trị phần công trình được thanh toán bằng quỹ đất của dự án thì Tổng thầu xây 
dựng phai nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách thành phố Hà Nội. Trường 
hợp giá trị quỹ đất chi tạm ứng cho Tổng thầu xây dựng nhỏ hơn giá trị công trình 
của dự án thì ngân sách thành phố Hà Nội thanh toán trả cho tổng thầu xâv dựng 
phần chênh lệch theo hình thức bổ sung quỹ đất hoặc bằng tiền.

- Riêng đối với khu Bắc An Khánh, chủ đầu tư mới là Công ty liên doanh 
TNHH phát triển đô thị mới An Khánh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo qui định để tạo nguồn thanh toán cho khối lượng hoàn thành cua dự an.

Điều 7. Nguyên tắc ứng vốn của Tổng thầu xây dựng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm đảm bảo cấp đủ kinh phí 
cho dự án đốỉ với khối lượng đảm nhận theo tiến độ thực hiện dự án để chủ đầu tư 
triển khai thực hiện dự án. Trường hợp không đáp ứng nguồn vốn theo tiến độ.
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Tổng thầu xây dựng phải ứng vốn đầu tư trước thì việc thực hiện ứng vôn và thanh 
toán vốn ứng trên cơ sở đồng thuận giữa các bên.

Điều 8. Nguyên tắc tính toán khoản lãi vốn Tổng thầu đã ứng trước cho công 
tác giải phóng mặt bằng.

- Lãi suất: Theo lãi thực tế ghi trong hợp đồng vay vốn cùa Tổng thầu song 
không lớn hơn lãi suất trung bình của 4 ngân hàng thương mại gồm Ngân hàng 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam, Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam tại thời điểm ứng vốn.

- Thời gian tính lãi từ thời điểm thực ứng (do hai bên thỏa thuận) đến thời 
điểm ủ y  ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định giao đất khu Bắc An Khánh 
cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo qui định của pháp luật về đất đai để tạo vốn 
thực hiện dự án Mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

- Khoản lãi này được hạch toán, quyết toán trong dự án đầu tư công trình mở 
rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

Điều 9. Quyết toán.

1. Quyết toán niên độ: Hàng năm, Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo 
quyết toán từng loại nguồn vốn theo chế độ qui định, đồng thời tổng họp toàn bộ 
các quyết toán của dự án báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính theo qui định tại Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, 
Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý 
ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.

2. ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quyết toán chi ngân sách 
theo qui định hiện hành.

3. Quyết toán dự án hoàn thành: Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư có 
trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án theo qui định tại Thông tư số 
33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án 
hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 
9/8/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 
9/4/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.

5



Điêu 10. Báo cáo, kiểm tra

1. về  Báo cáo: Tổng thầu xây dựng, Ban quản lý dự án Thăng Long có trách 
nhiệm báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư của dự án cho Bộ g iao 
thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ủ y  ban nhân dân thành phố 
Hà Nội; Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính theo quy định vê chê độ báo cáo
vốn đầ u tư.

2. về kỉểm tra:

- Các Bộ có liên quan và ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra định 
kỳ hoặc đột xuất dự án về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, tình hình sử dụng 
vốn và việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính đầu tư.

- Bộ Giao thông vận tải, ủ y  ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng thầu xây 
dựng  Ban Quản lý dự án có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý. công tác 
kiểm tra, không đê xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 
64/2005/TT-BTC ngày 15/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quan lý, thanh  
toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn  
vị phan ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương Đảng;
Văn phòng Quốc  hội;
Văn phòng Chủ tịch nưóc;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Toa an nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ GTVT , Xây dựng, KH&ĐT;

HĐND,  UBND, SỞ TC, Kho bạc NN Tp Hà Nội; 
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng;
■ .Bộ T ư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

Website Chính phủ;
Công báo;
Website  Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
Lưu: VT. ĐT.

KT BỘ TRƯỞNG ; 
THỨ TRƯỞNG

p h ạm  Sỹ Danh
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