Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân
sách Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc
nguồn vốn ngân sách Nhà nước
+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước.
Trình tự
+ Chủ đầu tư gửi giấy rút vốn đến Kho bạc Nhà nước.
thực
+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra nếu hồ sơ, tài liệu đã đầy đủ hợp lệ KBNN làm thủ tục
hiện
thanh toán cho chủ đầu tư.
Cách
thức
Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện
thực
hiện
* Thành phần hồ sơ:
I. Tài liệu cơ sở của dự án: các loại tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng
dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi 1 lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ
trường hợp phải bổ sung điều chỉnh.
1. Dự án chuẩn bị đầu tư:
+ Dự toán chi phí công tác CBĐT được duyệt.
+Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật đấu thầu.
+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị nhận thầu.
+ Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện phải có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền.
2. Dự án thực hiện đầu tư:
+ Tài liệu để mở tài khoản
Đối với dự án vốn trong nước:
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập
báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định
điều chỉnh dự án (nếu có);
+ Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm
đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn
nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình
xây dựng);
Thành
+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định
phần, số
của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật).
lượng
+ Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công
hồ sơ
việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện
và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh
tế - kỹ thuật chỉ gửi khi điều chỉnh dự toán).
Đối với trường hợp tự thực hiện:
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập
báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định
điều chỉnh dự án (nếu có);
+ Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công
việc, hạng mục công trình, công trình (đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật chỉ
gửi khi điều chỉnh dự toán);
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (trường hợp chưa có trong
quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền);
+ Văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ;
Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư: thì tài
liệu do chủ đầu tư gửi đến KBNN phải có dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị đầu
tư được duyệt.
Đối với công việc chuẩn bị thực hiện dự án nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện
đầu tư: tài liệu do chủ đầu tư gửi đến KBNN gồm:
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự án chỉ lập
Thủ tục

báo cáo kinh tế-kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định
điều chỉnh dự án (nếu có);
+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt; Riêng việc giải
phóng mặt bằng phải kèm theo phương án giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền
phê duyệt;
+ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định
của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật).
II. Tài liệu bổ sung hàng năm:
+ Kế hoạch vốn hàng năm do Kho bạc Nhà nước thông báo (đối với các dự án do Trung
ương quản lý);
+ Kế hoạch vốn đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo (Đối
với các dự án do địa phương quản lý).
III. Tài liệu tạm ứng vốn: ngoài các tài liệu quy định trên khi đến tạm ứng vốn chủ đầu tư
gửi các tài liệu sau đây:
+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
+ Giấy rút vốn đầu tư;
+ Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu trong hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu
thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng).
IV. Thanh toán khối lượng hoàn thành:
1. Trường hợp thanh toán theo hợp đồng.
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán
có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận
thầu;nbsp;
+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng VĐT (nếu có);
+ Giấy rút vốn đầu tư. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
nbsp;Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, ngoài các tài liệu trên và dự toán bổ
sung, phụ lục bổ sung hợp đồng, chủ đầu tư còn gửi đến KBNN:
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán
có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận
thầu.
2. Trường hợp thanh toán không theo hợp đồng.
+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư ( nếu có)
+ Giấy rút vốn đầu tư.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời gian kiểm soát tạm ứng vốn: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi cán bộ
kiểm soát chi nhận được đầy đủ hồ sơ của chủ đầu tư, KBNN các cấp hoàn thành thủ tục
tạm ứng vốn.
Thời
- Thanh toán trước kiểm soát sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi cán bộ kiểm
hạn giải soát chi nhận được đầy đủ hồ sơ của chủ đầu tư, KBNN các cấp hoàn thành thủ tục thanh
quyết toán
- Kiểm soát trước, thanh toán sau: Trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ khi cán
bộ kiểm soát chi nhận được đầy đủ hồ sơ của chủ đầu tư KBNN các cấp hoàn thành thủ
tục thanh toán
Đối
tượng
thực
hiện thủ Tổ chức
tục
hành
chính
Cơ
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện

quan
thực
hiện thủ
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp huyện
tục
hành
chính
Kết quả
thực
hiện thủ
Chấp nhận thanh toán.
tục
hành
chính
Phí, lệ
phí (nếu Không
có)
+ Giấy rút vốn đầu tư theo mẫu số C3-01/NS ban hành tại Quyết định số 759/QĐ-BTC
ngày 16/04/2013 về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản
lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư theo mẫu số C3-02/NS ban
Tên
hành tại Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 về việc đính chính Thông tư số
mẫu
08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà
đơn,
nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
mẫu tờ + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư phụ lục 05 ban hành tại Thông tư số 86/2011/TTkhai
BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và
vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh
toán theo Phụ lục 03.a ban hành kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011
của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính
chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.
Yêu
cầu,
điều
kiện
thực
Không
hiện thủ
tục
hành
chính
(nếu có)
- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 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;
- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐCăn cứ CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP
pháp lý ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý
của thủ dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi
tục
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số
hành
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số
chính 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
- Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐCP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày
30/01/2003 của Chính phủ;
- Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây

dựng công trình đặc thù;
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý,
thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách
nhà nước;
- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc
(TABMIS)
- Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính
chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc
(TABMIS)
nbsp;
Biểu mẫu đính kèm:
Giay de nghi thanh toan tam ung
BIEU 3A
nbsp;

