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THÔNG TƯ

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn  đầu tư xây 
dựng cơ bản thuộc nguồn vốn  ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Nghị định về 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn  đầu tư nhà 
nước;

Để tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
nguồn vốn  ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ và biểu mẫu báo 
cáo tinh hình thực hiện vốn  đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn  ngân sách 
nhà nước, như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thông tư này quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình 
thực hiện vốn  đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn  ngân sách nhà nước, áp 
dụng cho các cơ quan, đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
thành phố); các đơn vị quản lý tài chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các cơ quan quản lý tài chính thuộc các Bộ, 
ngành) để phối hợp báo cáo tình hình thực hiện vốn  đầu tư xây dựng cơ bản 
thuộc nguồn vốn  ngân sách nhà nước hàng năm (kế cả vốn  điều chỉnh, bổ sung 
trong năm kế hoạch).

Báo cáo tình hình thanh toán vốn  đầu tư xây dựng cơ bản các dự án thuộc 
các Bộ, ngành và địa phương (Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cả năm) là cơ sở để



cơ quan có thẩm quyền năm tình hình, phục vụ cho công tác chỉ đạo quản lý, điều 
hành vốn  ngân sách nhà nước theo kế hoạch được giao; đồng thời là cơ sở để 
Thực hiện việc điều hoà, điều chuyến vốn  giữa các Bộ, ngành và các địa phương 
kho có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đ iều 2. Báo cáo và hướng dẫn chế độ báo cáo tình hình thực hiện vốn  đầu 
tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn  ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư 
nay bao gôm:

1. Báo cáo nguồn vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung được Thủ tướng 
( hình phu giao hàng năm cho các Bộ, ngành và địa phương, thực hiện trong năm
kê hoạch

2. Báo cáo nguồn vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung thuộc kế hoạch năm 
trước chưa thanh toán hết, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toan 
sang năm sau (năm kế hoạch).

3 Báo cáo nguồn vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ứng trước dự toán 
ngân sách năm sau thực hiện trong năm kế hoạch.

4 Báo cáo nguồn vốn  do địa phương huy động theo khoản 3, Điều 8 của 
Luật Ngân sách nhà nước; vốn  tạm ứng từ nguồn vốn  tồn ngân Kho bạc Nhà 
nước theo quy định để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong năm kế
hoạch.

5. Bao cáo nguồn vốn  bổ sung cho các dự án từ các nguồn vốn  hợp pháp 
khác (ngoài các nguồn vốn  trên).

6. Báo cáo nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao 
hàng năm cho các Bộ, ngành và địa phương bố trí cho các dự án thuộc danh mục 
dự án tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện trong năm kè
hoạch,

7. Báo cáo nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án thuộc danh 
mục dự án tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc kế hoạch năm 
trước chưa thanh toán hết, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán
sang năm sau. 

8. Báo cáo nguồn vốn  trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm sau tại. 
các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trong năm kế hoạch.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Đ iều 3. Quy định cơ quan tổng hợp báo cáo và thời gian báo cáo:

1. Sở Tài chính: Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu giao kế hoạch vốn  đầu tư xây 
dựng cơ bản tập trung, vốn  trái phiếu Chính phủ; tình hình nợ xây dựng cơ bản. 
dự án hoàn thành, tình hình thực hiện các nguồn vốn  đầu tư trên địa bàn và kết



quả thực hiện các dự án gửi các cơ quan, đơn vị theo các Biểu mẫu sau:

1.1. Biểu số 01-TC: Kế hoạch vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 20 tháng 01 năm kế hoạch; trường hợp 
trong năm kế hoạch địa phương có điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn  đầu 
tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch điều chỉnh gửi các cơ quan, 
đơn vị theo Biểu mẫu trên sau 15 ngày kể từ ngày cò Quyết định của cấp có thẩm 
quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn .

1.2. Biểu số 02-TC: Kế hoạch vốn  trái phiếu Chính phủ:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

b) Thời gian báo cáo: Sau 20 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định giao kế hoạch vốn  trái phiếu Chính phủ cho các địa phương; trường 
hợp trong năm kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung kế hoạch 
vốn  trái phiếu Chính phủ cho các địa phương, Sở Tài chính tổng họp kế hoạch 
phân bổ vốn  bổ sung của địa phương gửi các cơ quan, đơn vị theo Biểu mẫu trên 
sau 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung kế hoạch 
vốn .

1.3. Biểu số 03-TC: Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn  
đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25 tháng 5 của năm 
kế hoạch; báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 11 của năm kế hoạch.

1.4. Biểu số 04-TC: Báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong 
năm kế hoạch:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm kế hoạch (sau 
thời gian thực hiện quyết toán năm theo quy định).

1.5. Biểu số 05-TC: Báo cáo tình hình nợ vốn  đầu tư xây dựng cơ bản các 
dự án hoàn thành:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm kế hoạch (sau 
thời gian thực hiện quyết toán năm theo quy định).

2. Cơ quan tài chính thuộc Bộ, ngành: Tổng hợp báo cáo các nội dung 
quy định tại các Biểu số 04-TC, Biểu số 05-TC gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ



Ngân sách nhà nước).

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh , thành phố: Tổng hợp báo cáo tình hình thực 
hiện ke hoạch, thanh toán vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, vốn  trái phiếu 
chính phủ của các dự án trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi các cơ quan, đơn vị theo 
các B iểu mẫu sau:

3.1. Biểu số 06 - K B T: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch: 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hằng qú y  lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
thang) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn  thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn . Hàng tháng chỉ báo cáo tống số 
theo từng nguồn vốn  của từng cấp ngân sách.

3.2. Biểu số 07 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn trai ohiếu Chính phủ:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b)) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.

- Bao cáo năm: 12 thống báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch: 13  tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hằng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn  thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số 
vốn   theo ngành, lĩnh vực của từng Bộ, ngành, địa phương.

33. Biểu số 08 “ KBT: Báo cáo tinh hình thực hiện thanh toán vốn  đầu lư 
xày dựng cơ bản tập trung thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo đài sang
năm. sau:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Đinh kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.

Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch. 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng. 9 tháng, 12 
tháng và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn  thanh



toán chi tiết cho từng dự án. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn  đã thanh toán 
theo Bộ, ngành, địa phương.

3.4. Biểu số 09 - KBT: Báo cáo tình hình thanh toán vốn  đầu tư xây dựng 
cơ bản tập trung ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện trong năm kế 
hoạch:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý  (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn  thanh 
toán chi tiết cho từng dự án. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn  đã thanh toán 
theo Bộ, ngành, địa phương.

3.5. Biểu số 10 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn  huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước, vốn  tạm ứng tồn 
ngân Kho bạc Nhà nước thực hiện trong năm ké hoạch:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý (luỹ kể thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn  thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn . Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số 
vốn  đã thanh toán theo từng nguồn vốn  của Bộ, ngành, địa phương.

3.6. Biểu số 11 - KBT: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh 
toán các nguồn vốn  đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Đ ịnh kỳ trước ngày 20 hàng tháng.

4. Kho bạc Nhà nước: Tổng hợp báo cáo tình hỉnh thực hiện kế hoạch, 
thanh toán vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, vốn  trái phiếu Chính phủ của 
các Bộ, ngành và địa phương theo các Biểu mẫu gửi các cơ quan, đơn vị sau:

4.1. Biểu số 12 - KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.
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- Hàng thang, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau năm kẻ 
hoạch, 13 tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c )  H à n g  q u ý  ( l u ỹ  k ế  t h a n h  t o á n  t h e o  t h ờ i  g i a n  
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp số vốn  thanh toán chi tiết cho 
từng dự án theo từng nguồn vốn  của Bộ, ngành. Hàng tháng chỉ  báo cáo tổng  số
theo từng nguồn vốn  của các cấp ngân sách.

4.2. Biếu số 13 - KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn đầu tư xảy dựng cơ bản tập trung dự án nhóm A, dự án trọng điểm quốc gia:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà
n ư ớ c

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

Hang tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

• Bao cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau nảm kẻ 
hoạch; 1 * tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c )  H à n g  q u ý  ( l u ỹ  k ế  t h a n h  t o á n  t h e o  t h ờ i  g i a n  
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tông hợp số vốn thanh toán chi tiết cho 
từng dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số dự án theo
ngành, lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương.

4.3. Biêu số 14 - KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn trái phiếu Chính phủ:

a) cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà
nước)

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm,

• Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

- Bao cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau năm kẻ 
hoạch: 13 tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c )  H à n g  q u ý  ( l u ỹ  k ế  t h a n h  t o á n  t h e o  t h ờ i  g i a n  
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tồng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho 
từng dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn theo ngành, 
lĩnh vực của từng Bộ, ngành, địa phương.

4.4. B iểu số 15 - KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán 
vốn đầu tư xây đựng cơ bản tập trung năm trước được phép kéo dài sang năm 
sau. vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau, vốn  huy động theo khoản 3 Điều 
8 luật ngân sách nhà nước, vốn  tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho đầu tư
xây dựng cơ  bản (nếu có):

a) cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đâu tư, Vụ Ngân sách nhà
n ư ớ c

b) thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quv và cả năm.



- Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c )  H à n g  q u ý  ( l u ỹ  k ế  t h a n h  t o á n  t h e o  t h ờ i  g i a n  
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng:: Kho bạc Nhà nước tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho 
từng dự án theo nguồn vốn  của Bộ, ngành. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn  
đã thanh toán theo nguồn vốn  của Bộ, ngành, địa phương.

4.5. Biểu số 16 - TT: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh 
toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.

Điều 4. Quy định nội dung thuyết minh báo cáo:

1. Trên cơ sở số liệu tổng hợp tình hình thực hiện, thanh toán vốn  đầu tư 
xây dựng cơ bản của Bộ, ngành, địa phương (Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cả 
năm); Kho bạc Nhà nước các cấp có thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện 
thanh toán vốn  đầu tư xây dựng cơ bản kèm theo Biểu tổng hợp báo cáo. Nội 
dung thuyết minh báo cáo gồm:

- Trình bày tóm tắt tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn  đầu tư được
giao.

- Đánh giá, phân tích các tồn tại, vướng mắc về giải ngân, về thực hiện tiến 
độ được duyệt, nêu cụ thể các dự án có tồn tại lớn

- Đe xuất kiến nghị giải quyết để phục vụ cho điều hành vốn  ngân sách nhà 
nước theo kế hoạch được giao.

2. Sở Tài chính, cơ quan quản lý tài chính thuộc Bộ, ngành căn cứ vào 
những nội dung thuộc trách nhiệm tổng hợp báo cáo, có báo cáo thuyết minh 
đánh giá về hiệu quả đầu tư mang lại từ việc bố trí các nguồn vốn  từ ngân sách 
nhà nước, tình hình nợ xây dựng cơ bản; nêu rồ những thuận lợi, khó khăn vướng 
mắc, nguyên nhân, giải pháp thực hiện và kiên nghị với các cơ quan của địa 
phương, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh việc 
thanh toán vốn  đầu tư, phục vụ cho công tác điều hành kế hoạch vốn  của Bộ, 
ngành và địa phương.

Điều 5. Nội dung lập Biểu mẫu báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, cơ quan Tài chính thuộc các Bộ, ngành thực 
hiện lập Biêu mẫu báo cáo theo các chỉ tiêu và nội dung ghi chú tại các Biểu mẫu 
kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Chế độ báo cáo và hình thức báo cáo:

1. Báo cáo theo định kỳ: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, thành phố, cơ quan Tài chính thuộc các Bộ, ngành có trách nhiệm tổng 
họp báo cáo các cơ quan, đơn vị theo đúng thời gian và các nội dung báo cáo quy



định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Thông tư này.

2. Báo cáo nhanh: Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy
định tại khoan 1 Điều này, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành 
phô thực hiện chế độ báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các 
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách 
nhà nước) và Sơ Tài chính để tổng họp báo cáo cấp có thấm quyền kịp thời chi 
đạo. điêu hành ngân sách, giải quyết vướng mắc, xử lý  các sai phạm (nếu có) cua 
các bộ ngành, địa phương.

3. Hình thức báo cáo: Báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan quy định 
tại Thông tư này được gửi theo đường bưu điện (đối với bản có dấu) đồng thời 
gửi qua thư điện tử về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước) theo 
địa chi: dautu@mof.gov.vn hoặc ngansachnhanuoc@mof.gov.vn và gửi về 
Kho bạc Nhà nước theo Chương trình phần mềm kiểm soát thanh toán vốn  đầu tư 
thuộc Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoặc hộp thư điện tử do Kho bạc Nhà nước 
cung cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện:

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính tỉnh, thành phố:

Chu trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố ban hành hệ thống 
B iểu mẫu. hướng dẫn chế độ báo cáo tình hình thực hiện vốn  đầu tư xây dựng cơ 
ban thuộc nguồn vốn  ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các cơ quan của địa 
phương dẻ phục vụ công tác tổng hợp báo cáo theo quy định.

Tổng hợp báo cáo phân bổ kế hoạch vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, 
kẽ hoạch vốn  trái phiếu Chính phủ, tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn  
đầu tư xây dựng cơ bản, kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm kê 
hoạch, tinh hình nợ vốn  đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành của địa 
phương theo các Biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Chịu trách 
nhiệm vê tính chính xác số liệu và thời gian báo cáo.

- Yêu cầu Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư cung cấp số liệu phục vụ cho công 
tác tổng hợp báo cáo theo quy định, đề nghị đơn vị giải trình về số l iệu báo cáo 
nếu phát hiện có sự chênh lệch số liệu hoặc giải trình nguyên nhân chậm báo cáo: 
đồng thời báo cáo chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ đạo xử lý 
những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Chủ trì phối hợp Kho bạc nhà nước và các cơ quan chức năng của tính, 
thành phố kiểm tra các chủ đầu tư về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn 
ngân sách nhà nước, vốn  tạm ứng theo chế độ; kịp thời tham mưu cho Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố những giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư 
của các dự án và biện pháp xử lý những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn 
đâu tư. vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có).

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý tài chính thuộc các Bộ, ngành Trung 
ương

mailto:dautu@mof.gov.vn
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- Tổng hợp báo cáo kế hoạch phân bổ vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, 
vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án thuộc Bộ, ngành quản lý gửi Bộ Tài 
chính, Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành, tình hình nợ 
vốn  đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành trong năm kế hoạch thuộc Bộ, 
ngành quản lý  theo các Biểu mẫu quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. 
Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu và thời gian báo cáo.

- Tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ những biện pháp 
thúc đấy tiến độ giải ngân vốn  đầu tư của các dự án và biện pháp xử lý những sai 
phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng vốn  đầu tư, vốn  tạm ứng theo 
chế độ (nếu có).

3. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố:

- Tổng hợp báo cáo tinh hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn  đầu tư xây 
dựng cơ bản tập trung, vốn  trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn  khác của các 
dự án trên địa bàn tỉnh, thành phố theo các Biểu mẫu quy định tại khoản 3 Điều 3 
Thông tư này. Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu và thời gian báo cáo.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra các chủ đàu tư về tình 
hình thanh toán vốn , quản lý, sử dụng vốn  ứng theo chế độ.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

“ Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn  đầu tư xây dựng cơ 
bản tập trung, vốn  trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn  khác theo các Biểu 
mẫu quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về số liệu tổng hợp, báo 
cáo tình hình thanh toán vốn  đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vốn  trái phiếu 
Chính phủ của các Bộ, ngành và địa phương.

5. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

- Phân tích đánh giá kết quả thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản tập trung, vốn  trái phiếu Chính phủ, tình hỉnh nợ xây dựng cơ bản, kết quả 
thực hiện các dự án của các Bộ, ngành, địa phương; căn cứ theo thẩm quyền được 
giao hoặc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những 
khó khăn vướng mắc cho các Bộ, ngành, địa phương đê phục vụ tốt công tác chỉ 
đạo điều hành ngân sách hàng năm.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý, thanh toán các nguồn 
vốn  đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại các Bộ, 
ngành, địa phương, các chủ đầu tư để có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân vốn  đầu tư của các dự án và biện pháp xử lý những sai phạm trong việc 
quản lý, sử dụng vốn  đầu tư, vốn  tạm ứng theo chế độ (nếu có).

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về



việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về vốn  đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
nguồn vốn  ngân sách nhà nước trong nội bộ ngành tài chính.

-T ro n g  quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc,đề nghỉ gửi ý  
kiến về bộ tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. THỨ TRƯỞNG 
H Đ N D ,  U B N D , thành phố trực thuộc TW. 
Văn phòng TW đảng. PHẠM SỸ DANH
V ă n  p h ò n g  q u ố c  h ộ i  
Văn phòng chủ tịch nước.
Văn phòng chính phủ.
T ò a  á n  n h â n  d â n  
tố i  c a Viện kiểm sát nhân dân tô i cao.
Kiểm toán nhà nước:
Ban chỉ đao trung ương về phòng , chống tham nhũng;
cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Ủy ban giám sát tài chính;
w e b s i t e  c h í n h  p h ủ :
website bộ tài chính:
các cơ quan thuộc Bộ Tài chính;
sở tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Biểu số 01 ■ TC: Ban hành kèm theo Thông tư Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đơn vị nhận báo cáo

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 20 tháng 01 . Bộ Tài Chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN)
năm kế hoạch

- Kho bạc Nhà nước.

- KBNN tỉnh, thành phố.

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG NĂM......
CÙA TÍNH, THÀNH PHỐ......

1- Kế hoạch vốn  Thủ tướng Chính phủ giao:
Tổng số (1+2+3+4):..............................triệu đồng.
1 - Nguồn vốn  cân đối ngân sách địa phương:..................................................triệu đồng.

Trong đỏ, vốn  đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:.................triệu đồng.

2- Nguồn vốn  hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:............................. triệu đồng.

Trong đó: - vốn  các chương trình mục tiêu Quốc gia:............................ triệu đồng.
- Chương trình 135 (néu có):............................. triệu đồng.

- Trồng mới 5 triệu ha rừng (nếu cố):.................triệu đồng.
- Hỗ trợ theo mục tiêu khác:................. triệu đồng,

3- Nguồn vốn  ngoài nước:..................................triệu đồng.
4 -.........

II- Kế hoạch vốn  Địa phương giao:
Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự 
án Nội dung

Dự án 
nhóm 

(A.B.C)

Thời gian 
KC-HT

Tổng mức 
đầu tư

Vốn đã TT 
từ KC đến 

hết KH năm 
trước

Kế hoạch 
vốn  đầu tư 

năm....

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số {l+ll+lll)

1 - Nguồn vốn cân đối NSNN, vốn 
ngoài nước, trong đó :

+ Vốn trong càn đối NSNN.

+ Vốn ngoài nước (ODA).

2 - Nù u ồ n  v ố n  h ỗ  trợ  m ụ c  tiê u .

3 - Nguồn vốn khác ( nếu có).

1 Nguồn vốn cân đối NSNN, vốn  
ngoài nước:

Tổng số (1+2+3).

1 Ngân sách tinh

- Vốn trong cân đối NSNN.

- Vốn ngoài nước (nếu có).

1.1 Dự án ..

- v ốn trong cân đối NSNN.



vốn  ngoài nước (nếu có).

Dự án

Ngân sách huyện

Vốn trong cân đố i NSNN,

- Vốn ngoài nước (nếu có). 

Ngân sách xa

- Vốn trong cân đối NSNN. 

Vốn ngoài nước (nếu có).

Nguồn vốn hỗ trợ  có mục tiêu: 

Tống số (1+2+...).

: C h ư ơ n g  t r ìn h

1 - Dự án .

; Chương trình.'...

Dự án . ..

{1) Mẫu biểu này dùng cho cả kế hoạch điều chỉnh, bỗ sung trong năm (nếu có).
{2) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy đinh
(3) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(4) Kế hoạch vốn  đầu tư  (Cột 8): Là chỉ tiêu kế hoạch vốn  do địa phương giao thực hiện phân bổ cho các dự án 
đầu tư thuốc đia phương quản lý (bao gồm cả vốn  bổ sung từ nguồn khác ngoài nguồn vốn  cân đối ngân sách 
nguồn vốn  chương trì nh mục tiêu, nguồn vốn  ngoài nước).
(5) Nguồn vốn  hỗ trợ  cỏ mục tiêu: Là nguồn vốn  do Ngân sách cấp trên hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới để thực
hiện các dự án theo các chương trình như: chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha 
rừng chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyết số 37, 39, 54, Quyết định 168, 173; chương trình biển 
đông hải đảo các chương trình có mục tiêu khác, vốn  ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp 
huyện ngân sách cấp xã.
(6) Nguồn vốn khác (nếu có). Bao gồm các nguồn vốn  bổ sung ngoài nguồn vốn  cân đối ngân sách nhà nước
nguồn vốn  CTMT, nguồn vồn ngoài nước. V/7,

Nguồn vốn khác (nếu có) 

Tổng số (1+2+...):

Nguồn

Nguồn

NGƯỜI LẬP BIẾU
í Ky ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

(Ký, đóng dấu) 

Ghi chú



Ngày nhận báo cáo: Sau khi Chính phủ giao kế 
hoạch vốn TPCP cho địa phương 20 ngày.

Biểu số 02- TC: Ban hành kèm theo Thông tư
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính 

Đơn vị nhận báo cáo:

- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN)

- Kho bạc Nhà nước.

- KBNN tỉnh, thành phổ.

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂ M ......
CỬA TÌNH, THÀNH PHỐ......

I- Kế hoạch vốn TPCP Thủ tướng Chính phủ giao:
Tổng số (1+2+3+4+5+6):........................................ triệu đồng.

1- Các dự án Giao thông:............................ triệu đồng, bố trí cho............dự án,

2- Các dự án Thuỷ lợi:................................. triệu đồng, bố trí cho............ dự án.

3- Các dự án y tế (Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực):...... triệu đồng.

4- Các dự án Giáo dục (kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ):............................ triệu đồng.

5- Các dự án Đào tạo (nhà ở sinh viên):................................. triệu đồng.
6 - ......

II- Kế hoạch vốn  TPCP Địa phương phân bổ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự án Nội dung

Dự án 
nhóm 

(A.B.C)

Thời gian 
KC-HT

Tổng mức đầu tư Vốn TPCP đã 
bố trí đến hết 
KH năm trước

Kế hoạch 
vốn  TPCP 

năm...Tổng số Trong đó: 
Vốn TPCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số (1+2+3+4+5+..):
«

1 Dự án giao thông

Dự án...

Dự án...

2 Dự án Thuỷ lợi

Dự án...

Dự án...

3 Dự án Y tế (Bệnh viện 
tuyến tỉnh, huyện, phòng 
khám đa khoa khu vực...)

Dự án...

Dự án...

4 Dự án Giáo dục (kiên cố 
hoá trường lớp học, nhà 
công vụ).

Dự án...

3



NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
;ký  gh i rõ  họ tên)- ; (Ký, đóng dấu )

Ghi chủ

(1 ) Mẩu biỂu này dùng cho cả kế hoạch điều chỉnh, bổ sung trong năm (nếu có).

(2) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy định
(3) Dự' an nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.

(4) Kế hoạch vốn  TPCP (Cột 9): Là chỉ tiêu kế hoạch vốn trái phiếu Chinh phủ do địa phương phân bồ cho các 
dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

\K



Ngày nhận báo cáo: .Bộ tài chính  (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

- Sáu (06) tháng: Trước ngày 25 tháng 05 của năm 
kế hoạch.
- Năm: Trước ngày 25 tháng 11 của năm kế hoạch.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN CÁC NGUỒN
VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM.....CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ.............

(ĐỊNH KỲ 06 THÁNG, CẢ NĂM)

Biểu số 03-TC: Ban hành kèm theo Thông tư số                                           Đơn vị báo cáo: Sở tài chính
50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đơn vị nhận báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Kế hoạch vốn đầu tư địa phương giao

Vốn đầu tư 
đã thanh 

toán từ đầu 
năm đến 

tháng báo 
cáo

ƯỚC số vốn  
thanh toán từ 
đầu năm đến

tháng.....
năm

Tỷ ỉệ (%)

Tồng số

Trong đó

KH giao 
đầu năm

KH điều 
chỉnh, bổ 

sung trong 
năm (nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/3)

A Vốn XDCB tập trung:

1 Nguồn vốn cân đối, vốn 
ngoài nước:

- vốn trong cân đối NSNN

- Vốn ngoài nước (OAD)

2 Nguồn vốn hỗ trợ  có mục 
tiêu:

3 Nguồn vốn khác nếu có) :

1  Nguồn vốn cân đối, vốn 
ngoài nước:

1 Ngân sách tỉnh.

- Vốn trong cân đối NSNN.

- Vốn ngoài nước (nếu có)

2 Ngân sách huyện.

- vốn trong cân đối NSNN.

- Vốn ngoài nước (nếu có)

3

ỉi

Ngân sách xã.

- Vốn trong cân đối NSNN.

- Vốn ngoài nước {nếu có)

II
i

Nguồn vốn hỗ trợ  có mục 
tiêu:

I Chương trình...

Chương trình...

III Nguồn v ốn khác (nếu có):
_____________
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B

c

D

E

Nguồn 

Nguồn

v ốn kéo dài năm trước 
chuyển sang (nếu có)

v ốn ứng trước kế hoạch 
năm sau (nếu có)

Vốn huy động theo khoản 3 
Đ iều 8 (nếu có)

v ốn tạm ứng tồn ngân 
KBNN (nếu có)

Vốn Trái phiếu Chính Phủ

Dự án giao thông

Dự án Thủy lợi

Dự án Y tế {Bệnh viện tuyên 
tỉnh, huyện phòng khám đa
khoa khu vực)

Dự án giáo dục (Kiên cố hóa 
trường lớp học nhà công vụ)

Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh 
Viên

.ị .

....-i....

NGƯƠI LẬ P BIẾU GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
k ý  ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú.

(1) Đ ầu kỳ 06 tháng, 13 tháng Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Đẩu tư, Vụ NSNN) về tình thực hiện các 
ngưòn vòn đầu tư theo các chỉ tiêu tại Biểu mẫu này.

(2) Thời gian báo cáo:

- Báo cáo thực hiện 06 tháng đầu năm: sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện thanh 
toan vòn đầu tư từ đầu năm đến hết tháng 4 năm kế hoạch và ưởc thực hiện thanh toán đến hết tháng 6 năm Kế 
hoạch

- Báo cáo thực hiện 13 tháng: sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện thanh toán vốn 
Đầu tư từ đầu năm đến hết tháng 10 năm kế hoạch và ước thực hiện thanh toán 13 tháng (đến hết 31/01 năm 
sau)

(3) Ngoài việc tổng hợp báo tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư  của địa phương theo 
Biểu mầu trên Sở Tài chính gửi kèm nội dung đánh giá tình hình thực hiện kê hoạch vốn theo kỳ báo cáo (Sở kết 
06 tháng và tổng kết năm), trong đỏ nêu rõ những thuận lợi, khó khăn vưởng mắc, nguyên nhân, giải pháp thực 
hiện và kiến nghị với các cơ quan của địa phương, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những vướng mắc (nếu có) để 
đẩy nhanh  Việc thanh toán vốn  đầu tư....



Biểu số 04-TC: Ban hành kèm theo Thông tư số Đơn vị báo cáo: Bộ, ngành, sở Tài chính
50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đơn vị nhận báo cáo:
Ngày nhận báo cáo; Trước 01 tháng 4 năm sau.   Bộ Tài chính (Vụ Đâu tư, Vụ NSNN)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC Dự ÁN HOÀN THÀNH TRONG N Ă M .....
CỦA BỘ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ..........

STT Nội dung Số dự án

Lũy kế thanh toán từ khởi công 
đến năm báo cáo (Triệu đồng)

Năng lực thiết kế 
và hoàn thành luỹ 
kế đến năm báo 

cảoTổng số Trong đó thanh 
toán trong năm....

1 2 3 4 5 6

A Nguồn vốn  XDCĐ tập trung.

I Dự án bố trí kế hoạch năm..

1 Dự án khởi công mới

2 Dự án chuyển tiếp

II Dự án hoàn thành:

1 Dự án nhóm A

- Dự án giao thông. 
+ Dự án.....

- Dự án Thuỷ lợi. 
+ Dự án.....

- Dự án Y tế .... 
+ Dự án.....

I
- Dự án Giáo dục. 

+ Dự án.....
ị .... -Dự án khác” ..

' 2
Ị

Dự án nhóm B, c

- Dự án giao thông. ” .

Ị - Dự án Thủ y  lợ i.

- Dự án Y tế ...

- Dự án Giáo dục...

- Dự án khác...

B Nguồn vốn trái phiếu chính phủ

I Dự án bô trí kế hoạch năm....

1 Dự án khởi công mới

2 Dự án chuyển tiếp

II Dự án hoàn thành:

1 Dự án nhóm A

\3 ^
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NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ky. qh i rõ họ  tên )

- J ....

THÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú :

(1) Cơ quan tổng hợp báo cáo theo các tiêu chí từ cột 1 đến cột 6: Sở Tài chính báo cáọ Bộ Tài chinh đối với
dư án thuộc địa phương quản lý; Cơ quan tài chính thuộc Bộ, ngành báo cáo Bộ Tài chính đối với dự án thuộc bộ, 
ngành quản lý
(2) Năng lực thiết kế: căn cứ theo chỉ tiêu của từng loại dự án theo ngành cụ thể như: Km đường, số phòng học 
(m2 xây dựng), số giường bệnh (m2 xây dựng)...
(3) Ngoài việc báo kết quà thực hiện các dự án trong năm theo Biểu mẫu: Các Bộ, ngành và địa phương gửi
kèm nội dung Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư mang lại từ việc bố trí các nguồn vốn  từ ngân sách nhà nước, 
Đồng thời nêu rõ những khó khăn vưởng mắc, nguyên nhân, giải pháp thực hiện và kiến nghị vời các cơ quan cùa 
đia phương Bộ ngành Trung ương tháo gỡ những vướng mắc (nếu có) để đầy nhanh việc hoàn thành dư án đầu tư



Biểu số 05-TC: Ban hành kèm theo Thông tư số Đơn vị báo cáo: Bộ ngành, sờ Tài chính.
50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 nâm 2011. Đơn vị nhận báo cáo:
Ngày nhận báo cáo: Trước 01 tháng 4 năm sau.  a Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC Dự ÁN HOÀN THÀNH ĐẾN NĂM.....

CỦA BỘ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ..........

Đơn vị: Triệu đồng

Mã dự 
án

Nội dung

Dự án 
nhóm 
(A.B.C)

Thời
gian
KC-
HT

Tổng
mức
đầu
tư

Giá trị quyết toán Vốn đầu tư đã thanh toán 
đến năm báo cáo

Vốn đầu 
tư còn 

nợ

STT
Đã có 

QĐ 
phê 

duyệt

Chưa có 
QĐ phê 
duyệt 

(Chủ đầu 
tư đề 
nghị)

Tổng
số Vốn

NSNN
Nguồn
khác

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

I Dự án do TW 
quản lỷ

Tổng số:

Dự ẳn

II Dự án do ĐP 
quản lý

Tỏng số 
(1+2+3):

1 Tình quản lý

Dự án

2 Huyện quản lý

Dự án » *

3 Xã quản lý

NGƯỜI LẬP BIẾU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Chỉ chú;
(1) Cơ quan tổng hợp báo cáo theo các tiêu chí từ cột 1 đến cột 12:

- Đối với các dự án do Địa phương quàn lý: sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính tình hình nợ vốn  đầu tư 
xảy dựng cơ bản của các dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và dự án hoàn thành chủ đầu tư đề 
nghị quyêt toán nhưng chựa phê duyệt quyết toán hoàn thành. Đối với các dự án thuộc xã quản lý chỉ ghi tổng số 
dự án (không ghi chi tiết đến dự án).

- Đối với các dự án do Trung ương quản lý: Cơ quan tải chinh thuộc Bộ( ngành báo cáo Bộ Tài chính 
tinh hình nợ vốn  đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và dự án hoàn 
thành chủ đầu tư đề nghị quyết toán nhưng chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành.
(2) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy định.
(3) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(4) Xác định số vốn  đầu tư còn nợ (Cột 12 ):

- Đổi với các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành: số vốn  đầu tư còn nợ = số
vốn  tính theo Quyết định phê duyệt quyết toán - số vốn  đã thanh toán cho dự án {Cột 12 = Cột 7 - Cột 9).

- Đối với các dự án chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành: s ố vốn  đầu tư còn nợ tạm
tính -  số vốn  theo giá trị do chù đầu tư đề nghị quyết toán - số vốn  đã thanh toán cho dự án (Cột 12 = Cột 8 - Cột 9)

___ ' 9

THỦ TRƯỞNG ĐƠN V|
(Ký, đóng dấu)



Biểu số 06 - KBT: Ban hành kèm theo Thông tư 
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Ngày nhận báo cáo:

- Hàng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tình, TP 

Đơn vị nhận báo cáo:

- Kho bạc Nhà nước.

- Sở Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG NĂM
CỦA BỘ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ.......... .

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUỶ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự 
án Nội dung

Dự án 
nhóm 

(A.B.C)

Kế 
hoạch 

vốn đầu 
tư 

năm...

Luỹ kê giá 
trị khối 
lượng 

Chủ đầu 
tư đề nghị 

thanh 
toán từ 

đầu năm 
đến kỳ 

báo cáo

vố n đầu tư đã thanh toán từ đấu năm 
đến kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó gồm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Dự án do TW quản lý:

Tống số: (I+II+II):

'ĩ Nguồn von XDCB tập trung:

vốn trong nước

Vốn ngoài nước

2 Nguồn vốn hỗ trợ  có mục 
tiêu: 1 •

3 Nguồn vốn khác (nếu có):

I Nguồn vốn XDCB tập trung:

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

1 Độ...

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

Dự án.....

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

2 Ị Bộ...

II Nguồn vốn hỗ trợ có mục
t iêu:

1 Bộ ..!

1.1 Chương trình ... ị
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! 2

dự án

Chưững trình.... 

Du y r

Bô

Nguồn vốn khác (nếu có): 

Tổng số (1+2+...):

Bộ .............

Nụuồn 

Dự án 

Nguồn

Dự àn.

Bộ

Dự an do ĐP quản lý:

tổng sỗ (l+ll+lll):

Nguon vốn cân đối, vỗn 
ngoài nước:

Vồn trong cân đổi NSNN. 

Vỏn ngoai nườc (ỖDẦ).

Nguỗn vốn  hỗ trợ cổ mục
tiêu:

Nguồn vốn khác (nếu cój:

Nguồn vốn cấn đổi, vốiĩ t 
ngoài nước:

Tống số (1+2+3).

Ngãn sách tỉnh

Vốn trong cân đối NSNN.

- Vốn ngoài nước (nếu có)

Du á n . ...

Vốn trong cân đối NSNN.

- Vốn ngoài nước (nếu có)

Du an

Ngân sách huyện

Vốn trong cân đố i NSNN.

■ Vốn ngoài nước (nếu có). 

Ngán sách xã

Vốn trong cân đổi NSNN. 

Vốn ngoài nipớc (nếu có). 

Nguồn vốn hố trợ co mục



1

tiêu:

Tổng số (1+2+.,.)

Chương trình....

- Dự án....

2 Chương trình .... 

Dự án...

III Nguồn vốn khác ( nếu có ) 

Tổng số (1+2+,.).

1 - N g u ồn ....

2 - Nguồn ....

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cẳp cho từng dự án theo quy định.
(2) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn  đầu tư (Cột 5):

+ Đối với Dự án do Trung ương quán lý : Là chỉ tiêu kế hoạch của Bộ, ngành triển khai trên cơ sở kế 
hoạch vốn  do Thủ tướng Chính phủ giao. Kho bạc Nhà nước thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành 
phố để tổng hợp.

+ Đổi với dự án do đia Phương quản lý: Là chỉ tiêu kế hoạch vốn  địa phương thực hiện phân bổ cho các 
dự án đầu tư thuộc địa phương quản lý {bao gồm cả vốn  bổ sung từ nguồn khác ngoài nguồn vốn  cân đối ngân 
sách, nguồn vốn  chương trùnh mục tiêu, nguồn vốn  ngoài nước).
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 6): Căn cứ giấy 
đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch đẻ tổng hợp, báo cáo.
(5) Vốn hỗ trợ  cỏ mục tiêu: Là nguồn vốn  do Ngân sách cấp trên hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới để thực hiện 
các dự án theo các chương trình như: chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng, 
chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyết số 37, 39, 54, Quyết định 168, 173; chương trình biển đông 
hải đảo; các chương trình có mục tiêu khác, vốn  ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, 
ngân sách cấp xã....
(6) Nguồn vốn khác (nếu có): Bao gồm các nguồn vốn  bổ sung ngoài nguồn vốn cân đối ngân sách nhà nước,
nguồn vốn  CTMT và nguồn vốn  ngoài nước.
(7) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn  thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn . Hàng tháng
chỉ báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn  của từng cấp ngân sách.

GIÁM ĐỐC KBNN

(Ký, đóng dầu)
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Biểu số 07 - KBT: Ban hành kèm theo Thông tư Đơn vị báo cáo: kho bạc nhà nước tỉnh, TP
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đơn vị nhận báo cáo

Ngày nhận báo cáo: Kho bạc nhà nước

- Háng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau. S ở  tà i ch ính 

- Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 15/02 năm sau.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN TPCP N Ă M ......
CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PH Ố ........

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

Mã
dự
án

Nội dung

Dự án 
nhóm
(A,B,C)

Tồng mức đầu 
tư

Kế 
hoạch 
vốn 

TPCP 
năm....

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
nghị thanh 

toán từ đầu 
năm đến kỳ 

báo cáo

Vốn TPCP đâ thanh toán từ 
đầu năm đến kỳ báo cáo

Lũy kế 
vốn 

TPCP 
thanh 

toán từ 
KC đến 
kỳ báo 

cáo

STT

Tổng
số

Trong 
đó: Vốn 
TPCP

Tỗng
số

Trong đó gôm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm 
ứng 

theo chế 
độ chưa 
thu hồi

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

A Vốn TPCP bố trí trong Kế hoạch năm....

I Dự án do TW 
quản lý

Tổng số

- Giao thông.

- Thuỷ Ịợi. 

- Y  tế.

- Giáo dục í
- Đào tạo

*

1 Bộ .

Ngành. ..

I
ỉ Dự án.....

I 2I Bộ....

Ngành.....

Dự án....

3 I Bộ....

II Dự án do ĐP 
quản lý

III

Tổng số:

- Giao thông,

- Thuỷ lợi.

- Y  tế.
: ...............

13 ự y



* Giáo dục

- Đào tạo

1 Dự án giao
thông 

: Dự án 

2 Dự án Thuỷ  lợi

Dự án

3 ; Dự án y tế (Bệnh
viện tuyến tỉnh, 
huyện, phòng 

ỉ khám đa khoa
I khu vực)

I 1 Dự án

4 : Dự án Giáo dục
(Kiên cố hoá 
trường lớp học, 
nhà công vụ)

■ Dự án

5 ! Dự án Đao tạo
: (Nhà ơ Sinh 

viên)

Dự án i
B vốn TPCP Kéo dài nắm trước chuyển sang {nếu có)

-ỉ
1 Dự án do TW 

quán lý

Tổng sò:

- Giao thông. 

* Thuỷ lợ i.

' Y tế.

- Giáo dục 

■Đào tạo

t

Bộ

Ngành.
--  -

Dự án

B ộ

Ngành Ị
... . _____1____

Dự án ;
1 . . .  _________

3 Bộ

II Dự án do ĐP 
quản lý



......... Tổng số:

- Giao thông.

- Thuỷ lợ i.

- Y tế,

- Giáo dục

- Đào tạo

1 Dự án giao 
thông

Dự án

2 Dự án Thuỷ lợi

Dự án

! 3 Dự án y tế ( bệnh 
viẹn tuyến tỉnh, 
huyện, phòng 
khám đa khoa 
khu vực)

I Dự án

Ị 4t Dự án g iáo dục 
(Kiên cố hoá 
trường lớp học, 
nhà công vụ)

Dự án.....

5 Dự án Đào tạo 
(Nhà ở Sinh 
viên)

Dự án.....

c Vốn T p cp  ứng trước kê hoạch năm sau (nếu có)

I Dự án do TW 
quản lý

Iìi

I

Tổng số :

- Giao thông.

- Thuỷ lợi.

- Y tế.

- Giáo dục

- Đào tạo

1 Bộ

Ngành

Dự án.....

2 Bộ....

Ngành
i

I Dự án ....
ị

I..................... . ............. ...]..............
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Bộ

Dự án do ĐP 
quản lý

tổ n g  s ố

Giao thông.

- Thủy lợi. 

Y  tế

Giáo dục

- Đào tạo

Dự án giao 
thông

Dự án

Dự án Thuỷ lợi

Dự án

Dự án Y tế (Bệnh 
viện tuyến tình, 
huyện, phòng 
khám đa khoa 
Khu vực)

Dự án

Dự án Giáo dục 
(Kiên cố hoá 
trường lớp học, 
nhả công vụ)

Dự án

Dự án Đào tạo 
(Nhà ở Sinh 
v iên)

Dự án

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC KBNN
(Ký ghi rõ hỗ tên) .

(Ký, đóng dấu )

Ghi chú
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy đinh
(2) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nồo ghi nhóm đó.
(3) Kẽ hoạch vón đầu tư  (Cột 7):

a- Kế hoạch vốn  TPCP được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm kế hoạch:
- Đối với Dự án do Trung ương quản Ịý: Là chỉ tiêu kế hoạch vốn  trái phiếu Chính phủ do Thú tướng 

chính phủ giao cho Bô, ngành phân bổ cho các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn  trái phiếu Chính phủ theo các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kho bạc Nhà nước thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phõ 
để tổng hợp

• Đ ố i v ớ i I dư án do đia phương quản lý: Là chỉ tiêu kế hoạch vốn  trái phiếu Chinh phu do thủ tướng  
Chính phủ giao cho địa phương phân bổ cho các dự án thuộc danh mục sử dựng vốn trái phiếu Chính phủ theo 
các quyết định của Thủ tướ ng Chính phủ .



b- Kế hoạch vốn  TPCP năm trước được phép kéo dài thanh toán sang năm sau (nếu có): Là số vốn
còn lại của Kế hoạch năm trước chưa thanh toán hết được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang 
năm sau (năm kế hoạch).

c- Kế hoạch vốn  TPCP ứng trước năm sau (nếu cớ): Là số vốn  phát sinh trong năm kế hoạch được 
cấp có thẩm quyền cho ứng trước vốn  kế hoạch năm sau đẻ thực hiện trong năm kế hoạch.
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 8): Căn cứ giấy 
đề nghị thanh toán cùa Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch đễ tổng hợp, báo cáo.
(5) Luỹ kế vốn  TPCP thanh toán từ KC đến kỳ báo cáo (Cột 12): Là  s ố  v ố n  bố trí cho từng dự án từ khi khởi 
công đến thời điểm đơn vị báo cáo thanh toán vốn  theo quy định.
(6) Hàng quỹ (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tỉnh, thành phổ tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng thảng 
chỉ báo cáo tổng số vốn  theo ngành, lĩnh vực của từng Bộ, ngành, địa phương.
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Ngày nhận báo cáo:

- Hàng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Biểu số 08 - KBT: Ban hành kèm theo Thông tư
số 50/2011/TT-ĐTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tỉnh, TP 

Đơn vị nhận báo cáo:

- Kho bạc Nhà nước.

- Sở Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG THUỘC KÉ HOẠCH
NĂM TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM......CỦA BỘ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ.............

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đòng

STT Mã dự 
án Nội dung

Dự án 
nhóm
(A.B.C)

Kế hoạch 
vốn  năm 

trước 
chuyển 

sang 
năm.,

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 

báo cáo

Vốn đầu tư đã thanh toán từ đầu 
năm đến kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó gồm

Thanh
toán
KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số: (A+B).

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

A Dự án do TW quản lý:

1

........ .........

Nguồn vốn  XDCB tập 
trung.

Tổng số:

Vốn trong nước  

Vốn ngoài nước

*

1.1
ị

Bộ ...

vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

I
I

Dự án.....

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

I 1.2 Bộ...

Ị 2 nguồn vốn vốn hỗ trợ có 
mục tiêu.

Bộ....

B

Dự án....

Dự án do ĐP quản lý:

..........1 Nguồ n vốn XDCB tập í
................. i.............. .
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t r u n g

Tống số:

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

'■ Dự án.....

vốn trong nưởc

Vốn ngoài nước

I Dự án..,..

vốn trong nước

vốn ngoài nước

2 Nguồn vốn  vỗn hỗ trợ có
mục tiêu.

ị Chương trình."..

NGƯỜI LẬP BIẾU GIÁM ĐỐC KBNN
(Ky. ghi rõ họ tên) -

y '  (Ký, đóng dấu;

Ghi chú:
(1) Mã dự án {cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước cổ thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy định.
(2) Dự án nhóm A, B, c  {Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhỏm đó.
(3) Kế hoạch vốn đầu tư  năm trước chuyển sang năm ... (Cột 5): Là số vốn  còn lại của kế hoạch năm trước 
chưa thanh toán hết được cấp cỏ thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau.
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 6)  Căn cứ  giấy
đề nghi thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch để tổng hợp, báo cáo
(5) Hàng quý (lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tỉnh thành phố tổng hợp số vốn  thanh toán chi tiết cho từng dự án. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn
đà thanh toán theo Bộ, ngành, địa phương. . t



Ngày nhận báo cáo:

- Hồng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Biểu số 09 - KBT: Ban hành kèm theo Thông tư số
50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tỉnh, TP 

Đơn vị nhận báo cáo:

• Kho bạc Nhả nước.

- Sở Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG ỨNG TRƯỚC
Dự TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU THƯC HIỆN TRONG NĂ M ......

CỬA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THANH PHỐ.......... .
(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự 
án

Nội dung Dự án 
nhóm 
(A.B.C)

Luỹ kế 
vốn  ứng 

trước 
chưa thu 
hồi đến 
trước 

năm kế 
hoạch

Kế hoạch 
vốn  ứng 

trong
năm...

Luỹ kế giá 
trị khối 
lượng 

Chủ đầu 
tư đề nghị 

thanh 
toán từ 

đầu năm 
đến kỳ 

báo cảo

Vốn đã thanh toán từ đầu năm 
đến kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó gồm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số: (A+B):

A Dự án do TW 
quản lý:

Tổng số:

1 Bộ':.:

Dự án

2 Bộ...

Dự án, ..

3 Bộ...

B Dự án do ĐP 
quản lý:

Tổng số:

I

I
í ị

Dự án.....

I D ự  án ...

(Ký, ghì rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thầm quyền cấp cho từng dự án theo quy định.
(2) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Luỹ kế vốn ứng trước chưa thu hồi (Cột 5): Là số luỹ kế vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước đến 
31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch.
(4) Kế hoạch vốn  ứng (Cột 6): Là số vốn phát sinh trong năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho ứng trước 
vốn  kế hoạch năm sau để thực hiện trong năm kế hoạch.
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(5) Lũy kê giá trị khối lượng Chủ đầu tư  đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 7): Căn cứ giấy
đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kể hoạch để tổng hợp, báo cáo.
(6) Hàng quý (luỹ kể thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn  
đã thanh toán theo Bộ , ngành, địa phương.



Biểu số 10 - KBT: Ban hành Kèm theo Thông tư 
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Ngày nhận báo cáo:

- Hàng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tỉnh, TP 

Đơn vị nhận báo cáo:

- Kho bạc Nhà nước,

- Sở Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN HUY ĐỘNG THEO
KHOẢN 3 Đ IỀU 8 LUẬT NSNN, VỐN TẠM ỨNG TỒN NGÂN KBNN NĂM 20.............

CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG........
(ĐỊNH KỲ HÀNG THẢNG, HANG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự án
Nội dung

Dự án 
nhóm 
(A.B.C)

Kế hoạch 
vốn  đầu tư 

năm ...

Luỹ kê giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đê 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 

báo cáo

Vốn đã thanh toán từ đầu năm đến 
kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đố gồm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Vốn huy động theo khoàn 3 Điều 8 Luật NSNN (không bao gồm vốn  vay tồn ngân KBNN):

Tổng số:

1 Dự án...

2 Dự án.....

II vốn tạm ứng tồn ngân KBNN cho đầu tư XDCB (nếu có);

Tổng số (1+2)

1 Dự án do TW quản 
lý.' t

Tổng S ổ:

1.1 Bộ.....

Dự án,,,.

1.2 Bộ....

2 Dự án do ĐP quản
lý.
Tổng số:

' D ự  á n ..

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên) * ký, đóng dấu )

Ghi chú:
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy định
(2) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn đầu tư (Cột 5): \Ị*S
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+ vốn huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: Lả số vốn  phát sinh trong năm kế hoạch do địa
phương huy đông theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước đẻ thực hiện trong năm Kế hoạch (không
bao gồm vốn vay tồn ngân KBNN).

+ Vốn tạm ứng tồn ngân KBNN cho đầu tư> XDCB: Là số vốn  phát sinh trong năm kế hoạch do Bộ 
ngành và đia phương tạm ứng từ nguồn vốn  tồn ngân KBNN theo quy định để thực hiện trong năm kế hoach.
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 6) Căn cứ giấy
đê nghi thanh toán của cho đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch để tổng hợp, báo cáo
(5) Hàng quy (luỹ kế thanh toán theo thời gỉan 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng Kho bạc:
Nhà nước, tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn . Hàng tháng 
chỉ báo cáo tổng số vốn  đã thanh toán theo từng nguồn vốn của Bộ, ngành, địa phương,



Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 20 hàng tháng.

Biểu số 11 - KBT: Ban hành kèm theo Thông tư
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tỉnh, TP 

Đơn vị nhận báo cáo:

- Kho bạc Nhà nước.

-  Sở Tài chính.

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN
CÁC NGUỒN VỐN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG.........

CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ............

Đơn vị: Triệu đồng
1

STT Nội dung

Kế hoạch vốn  
đầu tư năm....

Luỹ kể vốn  đa thanh toán từ đầu 
năm đến tháng báo cáo

Tỷ lệ (%)

Tổng số

Trong đó 
thanh toán 
trong tháng

1 2 3 4 5 6=(4/3)

TỔNG SỐ (I+II+):

I Nguồn vốn  đầu tư  XDCB thuộc kế hoạch 
năm:

Tổng số :

Nguồn vốn  XDCB tập trung:

- Vốn trong nước.

- Vốn ngoài nước.

Nguồn vốn hỗ trợ  co mục iùêu:

Nguồn vốn khắc (nếu có ):

1

í

Dự án do Trung ương quàn iỷ.

- Nguồn vốn  XDCB tập trung.

+ Vốn trong nước,

+ Vốn ngoài nước.

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu:

- Nguồn vốn  khác (nếu có):

2

I

Dự án do Địa phương quản lý .

- Nguồn vốn cân đối, vốn ngoài nước:

+ vốn trong cân đổi NSNN.

+ Vốn ngoài nước (ODA).

- Nguồn vốn  hỗ trợ có mục tiêu:

- Nguồn vốn  khác (nếu có):

II Nguồn vốn còn lại gồm: vốn  ứng trước, 
vốn kéo dài, vốn vay, vốn tạm ứng tốn 
ngân KBNN... (nếu có)

1 Dự án do Trung ương quản lý.

2 Dự án do Địa phương quản lý.
.......................................................................................................................................................................... - ......................... -
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III Nguồn vốn trá i phiếu chính phủ 

Giao thông.

Thủy lợi.

Y tế

Giáo dục 

- Đào tạo .....

...................... "1

1 Dự án do Trung ương quản lý:

■ Giao thông 

thủy lợi

■ Dự án y tế  Bệnh viện tuyến tỉnh, 
huyện. phong khám đa khoa khu vực..)

Dự án Giao dục (kiên cố hoá trưởng
học va nhà công vụ)

Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh viên)...

2 Dự an do Địa phương quản [ý:

Giao thông

Thủy lợi

Dự án y tế  ( Bệnh viện tuyến tỉnh,
: huyện, phòng khám đa khoa khu vực..)

dự án Giáo dục (kiên cố hoá trường
lớp học  và nhà công vụ)

Dự án Đào tao {nhà ở Sinh viên)....

1

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC KBNN
(Kỷ, ghi rô hỗ tên) 

' (Ký. đóng dấu)

Ghi chu:H à n g  tháng trước khi có số liệu báo cáo chính thức, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thưc hiện bao 
nhanh ước tình hình thanh toán vốn đầu tư trong thánh) của các dự án do địa phương quản lý và các dự án của 
trung ương thực hiện trên địa bản gửi Kho bạc Nhà nước, Sờ Tài chính để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác 
điêu hành vốn theo quy định. ..



Ngày nhận báo cáo: Bộ tài chính( vụ đầu tư, vụ NSNN )
- Hàng tháng, quý: Trước ngày 15 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 20/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 25/02 năm sau.

BẢO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG
NĂM.....CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PH Ố ........
(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Biểu số 12-KBNN: Ban hành kèm theo Thông tư Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước
số 50/2011 /TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đơn vị nhận báo cáo

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự 
án Nội dung

Dự án 
nhóm 
(A,B,C)

Kế hoạch 
vốn  đầu 

tư năm...

Luỹ kế giá 
trị khối 
lương 

Chủ đầu 
tư đề nghị 

thanh 
toán từ 

đầu năm 
đến kỳ 
báo cáo

Vốn đầu tư đã thanh toán từ đầu 
năm đến kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó gôm

Thanh
toán
KLHT

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Dự án do TW quản lý:

-------
t ổng số: (I+il+ii):

Nguồn vốn XDCB tập 
trung:

Vốn trong nước

-------

------- -------
Vốn ngoài nước

Nguồn vốn hồ trợ  có mục 
tiêu:

.................. ----------------

-------------

.....- ..........— ..........................

Nguồn vốn khác ( nếu có ):

I nguồn vốn XDCB tập trung 

Vốn trong nước 

Vốn ngoàỉ nước

1 Bộ...

vốn trong nước 

Vốn ngoài nước
ì Dự án.....

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

2 Bộ...

II

Ị

nguồn vốn hỗ trợ có mục 
tiêu:

1
Bộ...

’ 1.1I Chương trình....

VJL/
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2

iil

1

a

2

B

1.2

II

ill
.....

11

12

1.3

2

: Dự án
[

Chương tr ìn h .....

Dự án

Bộ. . Ị

Nguồn vốn khác (nếu có):

Bộ.

ỊNguồn ....

Dự án. ...

Bộ..... ............. ....................... •
i

Dự án do ĐP quản lý 

Tổng số:
----------------- ----------------- -------  i..........

i

Nguồn v ốn cân đố i  vố n 
ngoài nước:

Vốn trong cân đố i NSNN

- . 1

Vốn ngoài nước (ODA)

Nguồn vốn hỗ trợ  co mục
tiêu:

Nguồn vốn khác (nếu có):
-----------------

- ................ -

Nguồn vốn cân đối, vốn nước nước 
ngoài nước:

.................. ..................... ..........

........... .......1Ngân sách Tỉnh:

- Vốn trong cân đối NSNN. 

! - Vốn ngoài nước (ODA)
----------------- -----------------

Ngân sách huyện:

• Vốn trong cân đối NSNN !

;; - Vốn n g o à i nước (ODA)

Ngân sách xã:

'vốn trong cân đối NSNN

■ vốn ngoài nước (ODA)

Nguồn vố n hỗ trợ  có mục
tiêu:

Nguồn vốn khác (nếu có):

TỔNG GIÁM ĐỐC KBNN

(Ký. đóng dâu ■

T inh:.....

NGƯƠI LẬ P  B I Ể U  
•;K, '.¡í''rạ ho tên)



Ghi chú:

(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy định.
(2) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn  đầu tư (Cột 5):

+ Đối với Dự án do Trung ương quản lý: Là chỉ tiêu kế hoạch của Bộ, ngành triển khai trên cơ sở kế 
hoạch vốn  do Thủ tướng Chinh phủ giao.

+ Đối với dư án do đia Phương quản Iý: Là chỉ tiêu kế hoạch vốn  địa phương thực hiện phân bổ cho các 
dự án đầu tư thuộc địa phương quản lý (bao gồm cả vốn bổ sung từ nguồn Khác ngoài nguồn vốn cân đối ngân 
sách, nguồn vốn  chương trì nh mục tiêu, nguồn vốn  ngoài nước).
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng Chủ đầu tư để nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 6): Căn cứ giấy 
đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kề hoạch để tổng hợp, báo cáo.
(5) Vốn hỗ trợ  có mục tiêu: Là nguồn vốn  do Ngân sách cấp trên hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới đẻ thực hiện 
các dự án theo các chương trình như: chương trình mực tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng 
(nếu có), chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyết số 37, 39, 54, Quyết định 168, 173; chương trình 
biền đông hải đảo; các chương trình có mực tiêu khác, vốn  ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp 
huyện, ngân sách cấp xã....
(6) Nguồn vốn  khác (nếu có): Bao gồm các nguồn vốn  bổ sung ngoài nguồn vốn  cân đối ngân sách nhà nước, 
nguồn vốn  CTMT và nguồn vốn  ngoải nước.
(7) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tổng hợp số vốn thanh toán chi t iết cho từng dự án theo từng nguồn vốn  cùa Bộ, ngành. Hàng tháng 
chĩ báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn của các cấp ngân sách.
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Ngày nhận báo cáo:
- Hàng tháng, quý: Trước ngày 15 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 20/01 năm sau; 13 tháng 
trước ngày 25/02 năm sau.

Biểu số 13 - KBNN: Ban hành kèm theo Thông tư
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước 

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

BẢO CẢO TỈNH HỈNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN NHÓM A, DỰ ÁN TRỌNG ĐIẾM QUỐC GIA ) NĂM.......

CỦA BỘ, NGÀNH, TỈNH, THẢNH PHỐ.........
(ĐỊNH KỲ HÀNG THẢNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự án Nội dung

Kế hoạch 
vốn  đầu tư 

năm...

Luỹ kế giá trị 
khối lượng 
Chủ đầu tư 

đề nghị 
thanh toán từ 
đầu năm đến 
kỳ báo cáo

Vốn đầu tư đã thanh toán từ đầu năm 
đến kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó gôm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hòi

1 2 3 4 5 6 7 8

A

I

Nguồn vốn  >(DCB tập trung:

Dự án nhóm A:

Tổng số (1+2):.....................

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

■..................... - ----------- --------- -............... .. ..... .............. ......... ...........

■......... -........ ...... ............. ----------- ------ —-1

---------- ---------

Dự án do Trung ương 
quản lý

tong số :

vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

........ ..............

Bộ....

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

■

[ì

Dự án...

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

Dự án...

1.2 

2...

Bộ....

Dự án do Địa phương quàn 
lý:

Tổng số:

Vốn trong nước 

vốn ngoài nước

...................

2.1 T ỉnh.....

■■[ ' 

i Ị
Dự án...

Vốn trong nước

29



vỗn ngoài nước

Dự an!..

2 f \.z 1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

B

I

Tính...

Dự án trọng điểm Quốc gia
(nếu có)

Tổng số (1+2):

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Dự án do Trung ương 
quản lý:

Tổng số:

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước 

Bộ.

Dự án. .

vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

Dự án...

Bộ............................... .

Dự án địa phương quản lý

Tổng số:

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước 

Tỉnh.....

Dự á i

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

Dự á n '..

Tinh...

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Dự án nhóm Ầ 

Tổng số (1+2)

- Giao thông.

- Thuỷ lợi.

Y tế (Bệnh viện tuyển 
tính, huyện, phòng khám 
đa khoa khu vực..):.

Giáo dục ( Kiên cố hoá 
trường lớp học và nhà 
công vụ):

- Đào tạo (Nhà ở Sinh
viên):

- 4 ....



1 Dự án do TW quản lý

tổng số:

- Giao thông.

- Thuỷ /ợ/.

1.1 Bộ , .

- Dự án Giao thông: 

+ Dự án....

- Dự án Thuỷ lợi: 

+ Dự án....

1.2

2

.....

Bộ....
—- .............. ......

Dự án do Đia phương quản 
lý

------------------
Tổng số:

- Giao thông.

- Thuỷ lợi.

■........... .......

........... .........

....—..............—-

.........

Tinh.....

- Dự á n Giao thông: 

+ Dự án....

- Dự án Thuỷ lợi:

+ Dự án....

............... ........

..........................

......... — .... ----------- -------- -

1.2 ♦ Tỉnh... •

II

i

i
1

1

Dự án trọng điểm Quốc gia 
(nếu có).

Tổng số (1+2):

- Giao thông.

- Thuỷ lợ i

- Y tế (Bệnh viện tuyến 
tỉnh, huyện, phòng khám 
đa khoa khu vực..):.

- Giáo dục( Kiên cố hoá 
trường lớp học và nhà 
công vụ):

- Đào tạo (Nhà ở  Sinh 
viên):

1 Dự án do TW quản lý

I
i

Tổng số:

- Giao thông.

- Thuỷ lợi.
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1.1

1.2

2

2.1

2.2

Bộ.....

- Dự án giao thông;
+ Dự án. ..

Dự án Thủy lợi:

- Dự án....

Bộ

Dự án do địa phương quản
lý

Tổng số :

Giao thông.

' Thuỷ lợi.

Tinh.

Dự án Giao thông:

4- D ự  án....

■ Dự án thủy lợ :

+ Dự án....

Tmh...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC KBNN

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú

(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy đinh
(2) Luỹ kế giá trị khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 5): Căn Cứ giấy
đề nghi thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch để tổng hợp, báo cáo.
(3) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng 
số cơ bản theo ngành, lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương. 



Ngày nhận báo cáo: Bộ tài chính V ụ  Đầu tư, Vụ NSNN)

* Hàng tháng, quý: Trước ngày 15 tháng sau.

- Năm: 12 thảng trước ngày 20/01 năm sau; 13 tháng 
trước ngày 25/D2 nãm sau.

Biểu số 14 - KBNN: Ban hành kèm theo Thông tư Đơn vị  báo cáo: Kho bạc Nhà nước
số 50/2011 /TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011. Đơn vị nhân báo cáo:

BÁO CÁO TỈNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN TPCP NĂM.......
CỦA BÔ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PH Ố ...................

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT
Mã
dự
án

Nội dung

Dự án 
nhóm 
(A.B.C)

Tổng mức đầu 
tư

Kế 
hoạch 
vốn 

TPCP 
năm....

Luỹ kê giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến ky 

báo cáo

Vốn TPCP đã thanh toan từ 
đầu năm đến kỳ báo cáo

Luỹ kế 
vốn 

TPCP 
thanh 

toán từ 
KC đến 
kỳ báo 

cáo

Tổng
số

Trong 
đó: Vốn 
TPCP

Tổng
số

Trong đó gồm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm 
ứng 

theo chế 
độ chưa 
thu hồi

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

A Vốn TPCP bố trí trong kế hoạch năm ...

I I bự án do TW 
quản lý

•

Tổng số:

- Giao thông.

- Thuỷ lợ i. 

- Y  tế.

- Giáo dục

- Đào tạo

1 Bộ.....

Ngành....

Dự án.....

2 Bộ....

Ngành . .

Dự án

3 Bộ....

II Dự án ĐP quản
lý'
Tổng số:

- Giao thông.

- Thủy lợi.
________
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- y tế.

- Già0 dục

- Đào tạo

1.1

' 1.2
i...
Ị

!" 1.3

1

1.4

1.5

2

B

Tinh

Dự àn giao 
thông

Dự 3f !

Dự án Thuỷ lợ i

Dự an

Dự án Y tế (Bệnh 
viện tuyến tỉnh , 
huyện, phóng  
khám đa khoa 
khu vực .)

■ D ự  an

Dự án Giáo dục 
(kiên cố hoả 
trường Ị&p học 
và nhà công vụ)

Dự án

Dự án Đào tạo 
(nhà ở  Sinh viên)

Dự ri

Tinh

Vốn TPCP kéo dài năm trước chuyển sang "(neu co)

; Dự án do TW 
quan lý

Tổng số;

Giao thông .

- Thu ỷ  lợi.

- Y tế.

- Giáo dục

- Đào tạo

Bò

Nganh. 

Du ar 

Bộ

Ngành 

[ ) Ü 0 •

Bỏ



II Dự án ĐP quản lý

Torîg SÔ:

- Giao thông.

- Thu ỷ  lợi.

- Y tế.

- Giáo dục 

• Đào tạo

1 Tinh

1.1 Dự án giao thõng

Dự án....

1.2 Dự án Thuý lợ i

Dự án....

1.3 Dự ẩn Ỷ tễ ( B ệnh 
viện tuyến tỉnh, 
huyện, phòng 
khám đa khoa khu 
vực..)

Dự án....

1.4 Dự án Giáo dục 
(kiên cố hoá 
trường lóp học và 
nhà công vụ)

Dự án...,

1.5 Dự án Đào tạo 
(nhà ở  Sinh viẽn)

Dự án....

2 Tình...

c vốn TPCP ứng trước kể hoạch năm sau {nếu coj

I Dự án do TW 
quản lý

Tổng số:

- Giao thông.

- Thuỷ lợi.

- Y tế.

- Giáo dục

- Đào tạo

1 Bô

Ngành....

Dự án.....

2 Bộ....
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Ngành

Du ar

Bộ.

Dự án ĐP quẩn lÿ

Tổng số:

- Giao thông.

- Thu ý iợị.

- Y té.

- Giáo dục 

Đào tạo

' Tinh. ...

Dự án giao thòng

Du' an

Dự án Thu ỳ lợ i

Dự ár

Dự án Y tể ( Bệnh 
viện tuyến tỉnh, 
huyện, phòng 
khám đa khoa khu
vực..)

Dự an

Dự án Giáo dục 
(kiên cố hoá 
trường lóp học và 
nhà công vụ)

Dự ár,

Dự án Đào tạo 
(nhà ờ  Sinh viên)

Dự an

Tinh....

Ghi chú
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cẳp cho từng dư án theo quy đinh
(2) Dự án nhóm A, B, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn  đầu tư» (Cột 7):

a Ke hoạch vốn  TPCP đipợc Thủ tướng Chính phù giao trong năm kế hoạch: Là chí tiéi. Kè oacn
vốn ao Thủ tương Chính phù giao cho Bộ, ngành, địa phương phân bồ cho các dự án thuôc danh rnuc SƯ 
,'ốn tra: Jjhiéu Chính phủ theo các Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ.

b Kế hoạch vốn  TPCP năm trước được phép kéo dài thanh toán sang năm sau (nếu CÓ): La so /on
CO’ ■ iyi ou a Kê hoach năm trước chưa thanh toán hết được cấp có thẩm quyèn cho phép kéo dài thanh toái' sanc,
n a r "  S3-J : I^ rn  k ê  h o ạ c h ) .

NGƯỜI LẬP BIẾU
(Ky ail! rõ hỗ tên)

TỐNG GIÁM ĐỐC KBNN

(Ký, đóng dấu;



c- Kế hoạch vốn  TPCP ứng trước năm sau (nếu CÓ): Là số vốn  phái sinh trong năm kế hoạch được 
câp có thẩm quyền cho ứng trước vốn  kể hoạch năm sau để thực hiện trong năm kể hoạch.
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng Chù đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 8): Cân cứ giẩy 
đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch đẻ tổng hợp, báo cáo .
(5) Luỹ kể vốn  TPCP thanh toán từ KC đến kỳ báo cáo (Cột 12): Là số vốn  đã bố trí cho từng dự án từ khi khởi 
công đển thời điểm đơn vị tỗng hợp báo cáo theo quy định.
(6) Hàng quỷ (iuỹ kế thanh toán theo thời gỉan 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng: Kho bạc
Nhà nước tổng hợp số vốn  thanh toán chi tiết cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng 
số vốn  theo ngành, lĩnh vực của tửng Bộ, ngành, địa phương.
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Ngày nhận báo cáo:

- Hảng tháng, quý: Trước ngày 15 tháng sau.
- Năm: 12 tháng trước ngày 20/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 25/02 năm sau.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG NĂM 
TRƯỚC KÉO DÀI SANG NAM SAU, VỐN ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU, VỐN HUY ĐỘNG 

THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN, VỐN TẠM ỨNG TỒN NGÂN KBNN CHO ĐẦU TƯ XDCB (NẾU CÓ)
NĂM......  CỦA BỘ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ...........

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

Biểu số 15 - KBNN: Ban hành kèm theo Thông tư
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự 
án Nội dung

Dự án 
nhóm 
(A.B.C)

Luỹ kẻ 
vốn  ứng 

trước 
chưa 

thu hồi 
đến 

trước 
năm kế 
hoạch

Kế 
hoạch 

vốn  đầu 
tư 

năm...

Luỹ kê giá 
trị khối 
lượng 

Chủ đầu 
tư đề nghị 

thanh 
toán từ 

đầu năm 
đến kỳ 
báo cáo

Vốn đầu tư đã thanh toán từ 
đầu năm đến kỳ báo cáo

Tổng số

Trong đó gồm

Thanh
toán

KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Vốn kéo dài năm trước chuyến sang năm 20...

Tổng số: (i+li):

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

I Dự án TW quản lỷ:

Tổng số:

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

1 Bộ...

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

Dự án .

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

2 Bộ...

II Dự' án Địa phương 
quàn lý:

Tổng sò:

vốn trong nước 

Vốn ngoài nước

1 Tỉnh...

vốn trong nước
________ ..............  i

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước 

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN)



/ồn ngoài nước

Tinh.... !
Vốn ừng trước dự toán ngân sác h năm sau.

Tổng số:

Độ...

Dự a n ......

Dự án do 

Tổng số: 

Tmh.....

(I+II):
ị

TW quản Jý:

ị

ĐP quản lý:
--------------

ị
_____ ____ I

Tổng số:

Tmh...

Vốn tạm ừng tồn ngẩn KBNN chõ đầĩi tư XDCB í*1'®11 cốj.

NGƯỜI LẬP ĐIÉU TỔNG GIÁM ĐOC KBNN
'Ký éihì rõ hỗ íên) t v  „■ ' (Ký, đóng dâu1

Ghi chu

(1) Mà dự' án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy dinh
(2) Dự án nhóm A, Đ, c  (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Luỷ ké vốn  ứng trước chưa thu hồì (Cột 5): Chỉ áp dụng cho báo cáo vốn  ứng trước dự toan nám S ' 
sẻ ,i:ỷ kệ vòn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trưởc đến 31 tháng 12 cùa năm trước năm kế hoach
(4) Luỹ kê giả trị khối lượng Chù đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 7) Cân 
đe ngh! thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch để tổng hợp, báo cao
í5) Hang quỷ (luỷ kế thanh toán theo thợỉ gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 tháng; K" 
Nna nu'ơc. lổng hơp số vốn  thanh toán chì tiết cho từng dự án theo nguồn vốn  của Bồ, ngành. Hàng thang à  
cao ^Snạ so vốnđã {hanh toán theo nguồn vốn  của Độ, ngành, địa phương.

L- ụ:3,

•0 :Jac 
rii '3ao

VJL-'



Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 25 hàng tháng.

Biểu số 16 - KBNN: Ban hành kèm theo Thông tư
số 50/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước 

Đơn vị nhận báo cáo:

- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

BÁO CÁO NHANH TINH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN
CÁC NGUỒN VỐN ĐÀU TƯ XAY DỰNG CƠ BẢN THÁNG.........

CÙA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHỐ...........

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Kế hoạch vốn  
đầu tư năm...

Luỹ kế vốn  đã thanh toán từ đầu 
năm đến tháng báo cáo Tỷ lệ (%)

Tổng số

Trong đó thanh 
toán trong tháng

1 2 3 4 5 6=(4/3)

I Nguồn vốn  đầu tư XDCB kể hoạch năm.

Tổng số :

Nguồn vốn  XDCB tập trung:

- Vốn trong nước.

- Vốn ngoài nước.

Nguổn vốn hỗ trợ  cò mục tĩếu:

Nguốn vồn khấc (nếu có):

1 Dự án do Trung iPơng quản lý.

- Nguồn vốn  XDCB tập trung.

+ Vốn trong nước.

+ Vốn ngoài nước.

- Nguồn vốn  hỗ trợ có mục tiêu:

- Nguồn vốn  khác (nếu có):

-

2 Dự án do Địa phương quàn lý.

- Nguồn vốn  cân đối, vốn  ngoài nước:

+ Vốn trong cân đối NSNN.

+ Vốn ngoài nước (ODA).

• Nguồn Mổn hỗ trợ có mục tiêu:

- Nguồn vốn  khác (nếu có):

II Nợuôn vốn còn lại gõm: vốn ứng trước, 
vốn kéo dài, vốn vay, vốn  tạm ứng tốn 
ngân KBNN... (nếu có)

1 Dự án do Trung ương quản lý.

2 Dự án do Địa phương quàn lý.

II! Nguồn vốn  trái ptìiễu Chính phu!

Tổng sỗ

- Giao thông.
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■ Thuy ỈỢ!

V té

- G i á o  d ụ c

- Đ à o  t ạ o

1 Dự án do Trung ương quan ly:

! Giao thóng

I Tliuy lo

!' • Dụ an V te ( Bệnh viện tuyến tỉnh,
I n u y ệ r  p h o n a  k h á m  đ a  k h o a  k h u  v ự c . . )

Dự an Gtao dục (kiên cố hoá trưởng
í iơp hoc va r’ha còng vụ)

Du án Đào tạo (nhà ở Sinh viên)...

2 I Dự án do Địa phương quẳn lỹ:

n u y è n  p h ò n q  K h a m  đ a  k h o a  k h u  v ự c . . )

Dự an G áo dục (kiẽn cố hoá trường
Ỉ0'P h o c  và n h à  còng v u )

Dự-' án Đao tạo (nhà ờ Sinh viên)....

Ghi chu: Càn cư báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các nguồn vốn  đầu tư xây dưng co t:ar: 
của Kho bac Nhà nước tỉnh, thành phố; Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi Bộ Tài chính {Vụ Đầu tư\ Vu NSNN ) rheo 
quy đinh

Giao thong 

Thuy ioi

Đu án V te ( Bệnh viện tuyến tỉnh,

NGƯỜI LẠP BIÉU
(Kỷ ghi rớ họ tên)

TỒNG GIÁM ĐỐC KBNN

{K ý ,  đ ó n g  dâut


