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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ KHĐT-SỞ TC-SỞ XD-SỞ GTVT-
SỞ NN&PTNT- KBNN TỈNH

Số: 961 /HDLN-SKH&ĐT- TC- SXD-
SGTVT-SNN&PTNT -KBNN

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

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2016

HƯỚNG DẪN
Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện

chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Ngân sách nhà nước hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban
hành Quy chế tổ chức thực hiện huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự
nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính
phủ Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010-2020; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng
Chính phủ Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT-BTC ngày
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13/4/2011 Liên bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày
04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày
02/12/2013 Liên bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-
BNNPTNT- BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số
800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Thông tư số
41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn
thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT
ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số
498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính
quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách
nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT- BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính
quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh
quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội
đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn
viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Văn bản số 2492/UBND-NLN ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2016/HĐND ngày 13/7/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh;

Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao
thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang
hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các
công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ
trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 như sau:

Phần thứ nhất
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các công trình

thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên



3

địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-
HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh Tuyên Quang.

2. Yêu cầu
- Đảm bảo đơn giản về thủ tục, dễ hiểu, dễ áp dụng nhưng không trái với

các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành;

- Phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư địa phương; các hoạt
động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã, bàn bạc dân chủ để quyết
định và tổ chức thực hiện.

- Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường
phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng
các công trình, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh.

II. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng: Các thôn, bản, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân
cư thực hiện kiên cố hoá kênh mương; bê tông hoá đường giao thông nội đồng; xây
dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số
công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phần thứ hai
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

I. Lập, thẩm định và giao kế hoạch đầu tư xây dựng
1. Các thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi tắt là thôn) tổ chức họp để bàn

và quyết định đề nghị được đầu tư các công trình thực hiện chính sách theo
phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016
của HĐND tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn thôn.

Kết quả họp thôn phải được lập thành biên bản báo cáo UBND xã,
phường, thị trấn (Sau đây gọi tắt là UBND cấp xã), trong đó thống nhất việc tự
nguyện giải phóng mặt bằng, tự nguyện đóng góp vật liệu, ngày công lao động,
trực tiếp thi công công trình.

2. Trên cơ sở đề nghị của các thôn, Thường trực Đảng uỷ, Thường trực
HĐND và UBND cấp xã họp xét thống nhất đầu điểm công trình đề nghị hỗ trợ
theo chính sách đã quy định.
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3. UBND cấp xã phối hợp với các thôn tiến hành kiểm tra, đo đạc, sơ bộ
tính toán ngày công, vật liệu, cước vận chuyển cho từng công trình theo thiết kế,
dự toán mẫu của các Sở chuyên ngành hướng dẫn.

4. UBND cấp xã tổng hợp danh mục, quy mô đầu tư, lượng vật tư, vật
liệu hỗ trợ theo từng công trình báo cáo UBND huyện, thành phố (Sau đây gọi
tắt là UBND cấp huyện).

5. UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định và lập kế hoạch đầu tư
xây dựng các công trình theo đề nghị của UBND các xã gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư kiểm tra, cân đối nguồn vốn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kế hoạch hỗ
trợ vật tư, vật liệu và kinh phí để thực hiện.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông
nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở
Công Thương, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố thẩm định, trình
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng và giao kế hoạch vốn cho các
Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đối với các công trình tổ chức thực
hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.

7. Căn cứ kế hoạch UBND tỉnh giao, UBND cấp huyện giao chi tiết kế
hoạch đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm
“Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” cho UBND các xã.

8. Thời gian lập, giao kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thực hiện
chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” thực hiện cùng với
thời gian lập kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm.

II. Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình
1. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình
1.1- Ban quản lý xây dựng công trình nông thôn mới xã hoặc Ban quản lý

xây dựng công trình cấp xã do UBND xã thành lập đối với những xã/phường/thị
trấn chưa có Ban quản lý xây dựng công trình nông thôn mới (gọi tắt là Ban
quản lý xã) để phối hợp với thôn lập hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
Sau khi lập xong dự toán phối hợp với thôn tổ chức họp dân, lấy ý kiến của
người dân trong thôn, thống nhất nội dung dự toán và các khoản đóng góp tự
nguyện của nhân dân. Ban quản lý xã hoàn thiện dự toán theo các ý kiến đã
thống nhất tại cuộc họp thôn trình UBND xã (kèm theo biên bản họp thôn) để
thẩm định, phê duyệt.

1.2- Hồ sơ trình thẩm định gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định, hồ sơ thiết
kế dự toán xây dựng công trình, biên bản các cuộc họp thôn.

- Đối với các công trình xây dựng kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn:
Lập hồ sơ thiết kế theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đối với các công trình xây dựng đường nội đồng, đường trục thôn, xóm
và đường ngõ xóm; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể
thao và khuôn viên, Chợ nông thôn, Nghĩa trang theo quy hoạch lập dự toán xây
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dựng công trình theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải.
1.3- Tổ thẩm định: UBND cấp xã thành lập Tổ thẩm định, thành phần

gồm: Lãnh đạo UBND xã làm Tổ trưởng, đại diện Ban Giám sát cộng đồng xã,
Kế toán ngân sách xã.

1.4- Nội dung thẩm định: Thẩm định mặt bằng thi công; khả năng huy động
vốn (Nhà nước, đóng góp của nhân dân, các nguồn lực khác); tính hợp lý của các chi
phí so với mặt bằng giá tại địa phương, với các công trình tương tự đã và đang thực
hiện; khả năng tự thực hiện của nhân dân và cộng đồng được giao thi công công trình.

1.5- Tổ thẩm định báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản với UBND xã,
đồng gửi cho Ban quản lý xã. Trường hợp ý kiến thẩm định chưa thống nhất với
dự thảo dự toán đã lập, Tổ thẩm định phải thống nhất với Ban quản lý xã điều
chỉnh, bổ sung; hoàn chỉnh trước khi trình UBND xã phê duyệt.

1.6- Thời gian thẩm định và phê duyệt: Tổ thẩm định của xã có trách nhiệm thẩm
định, báo cáo kết quả thẩm định không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ hợp lệ; căn cứ kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, UBND xã phê duyệt hồ sơ thiết
kế, dự toán xây dựng công trình và giao cho Ban quản lý xã tổ chức thực hiện..

(Mẫu hướng dẫn theo phụ lục số 01, 02, 03; Riêng về kiên cố hóa kênh mương
bằng bê tông đúc sẵn thực hiện theo mẫu hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT)

2. Tổ chức thi công và nghiệm thu công trình:
- Căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán được UBND cấp xã phê duyệt, Ban quản lý

xã phối hợp cùng các Trưởng thôn tổ chức họp với các hộ hưởng lợi từ công
trình để phổ biến về kế hoạch, hồ sơ thiết kế, dự toán đã phê duyệt; thống nhất
kế hoạch triển khai thi công và mức huy động đóng góp của nhân dân để xây
dựng công trình. Nội dung họp phải lập thành Biên bản họp thể hiện được các
nội dung: Thông báo về quy mô xây dựng, kinh phí xây dựng, số ngày công và
số tiền cần huy động nhân dân đóng góp và kinh phí hỗ trợ của các, tổ chức, cá
nhân (nếu có); kế hoạch, tiến độ thi công. Ban Phát triển thôn có trách nhiệm
huy động nhân dân tổ chức triển khai thi công công trình.

- Ban Quản lý xã có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Ban
giám sát cộng đồng xã tự tổ chức giám sát kỹ thuật thi công công trình.

- Ban quản lý xã có trách nhiệm báo cáo UBND xã để thông báo cho thôn, Tổ
giám sát cộng đồng thôn và tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

III. Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, kỹ thuật thi công
xây dựng các công trình:

Có hướng dẫn cụ thể, chi tiết của các Sở gồm:
1. Sở Giao thông Vận tải: Hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu

và trình tự, kỹ thuật thi công xây dựng đường nội đồng, đường trục thôn, xóm và
đường ngõ xóm.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự
toán mẫu và trình tự, kỹ thuật thi công xây dựng kênh mương bằng cấu kiện
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bê tông đúc sẵn.
3. Sở Xây dựng: Hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự,

kỹ thuật thi công xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và
khuôn viên hoặc liên thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, nhà
văn hóa thôn theo kiểu nhà sàn, Chợ nông thôn, Nghĩa trang theo quy hoạch.

IV. Cung ứng vật tư, vật liệu:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Cung ứng kênh bê tông thành mỏng đúc

sẵn, gối đỡ, tổ chức vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm xã, phường, thị trấn
giao cho UBND xã để tổ chức thi công, đảm bảo thuận lợi, theo đúng các
quy định hiện hành.

2. Sở Xây dựng: Cung ứng cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp,
cửa đi, cửa sổ đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất (ô tô vận
chuyển đến được) giao cho UBND xã để tổ chức thi công, đảm bảo thuận lợi,
theo đúng các quy định hiện hành.

3. UBND cấp huyện: Tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung
ứng xi măng, ống cống, tổ chức vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa
điểm thi công gần nhất (ô tô vận chuyển đến được) để giao cho UBND xã thực hiện.

V. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng:
Đối với kinh phí sử dụng để mua vật tư, vật liệu, cấu kiện bê tông đúc sẵn

do Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện cung ứng cho
UBND các xã thì việc thanh toán và quyết toán vốn theo quy định hiện hành của
nhà nước. Sau khi cung ứng vật tư, vật liệu, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây
dựng, UBND cấp huyện tổng hợp khối lượng, thành tiền theo danh mục chi tiết
từng công trình gửi UBND các xã để phục vụ việc quyết toán công trình.

Việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày
04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Thông tư số 51/2013/TTLT-
BNNPTNT- BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 Liên bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT-BTC hướng dẫn một
số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010-2020. Cụ thể như sau:

1. Thanh toán vốn đầu tư:
a) Về hồ sơ làm căn cứ kiểm soát:
- Tài liệu Mở tài khoản.
- Dự toán kèm theo quyết định phê duyệt của UBND xã đối với từng

công trình.
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b) Về chứng từ:

- Đối với tạm ứng: Khi có nhu cầu tạm ứng vốn, Chủ đầu tư lập các chứng từ gửi
đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản như sau (tỷ lệ tạm ứng theo chế độ quy định):

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

+ Giấy rút vốn đầu tư.

- Đối với thanh toán khối lượng hoàn thành: Khi công trình có khối lượng
hoàn thành, Chủ đầu tư lập các chứng từ gửi đến Kho bạc Nhà nước như sau:

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

+ Giấy rút vốn đầu tư.

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (nếu có tạm ứng).
+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề

nghị thanh toán.
+ Khi kết thúc năm kế hoạch, chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số vốn

đã thanh toán trong năm với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
c) Thời gian thanh toán vốn đầu tư:

- Đối với thanh toán tạm ứng: Trong thời gian 3 ngày làm việc.
- Đối với thanh toán khối lượng hoàn thành:

+ Trường hợp thanh toán trước kiểm soát sau: Trong thời gian 3 ngày làm việc.
+ Trường hợp kiểm soát trước thanh toán sau: Trong thời gian 5 ngày làm

việc (áp dụng cho thanh toán lần cuối hoặc 1 lần).
2. Quyết toán:
a) Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàng năm:
Thực hiện theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài

chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân
sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, văn bản số 6549/BTC-ĐT ngày
16/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 210/2010/TT-BTC
ngày 20/12/2010 và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

b) Quyết toán công trình hoàn thành:

- Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải lập báo cáo
quyết toán và được thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
theo đúng chế độ quy định về quản lý tài chính hiện hành và các quy định cụ thể
tại Thông tư số 28/2012/TT- BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính quy định
quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

- Hồ sơ trình duyệt thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng
công trình hoàn thành gồm:

+ Hồ sơ pháp lý có liên quan (Kế hoạch giao vốn, quyết định phê duyệt
dự toán được duyệt).
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+ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

+ Quyết toán A-B do Chủ đầu tư và đơn vị thi công (nếu có).
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành; Biên bản nghiệm thu hoàn

thành công trình đưa vào sử dung
(Chi tiết theo phụ  lục số 04)

c) Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Khi dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử
dụng; chậm nhất sau 02 tháng, Chủ đầu tư phải lập xong báo cáo quyết toán vốn
đầu tư dự án hoàn thành. Chậm nhất sau 01 tháng, Tổ thẩm tra quyết toán của xã
phải thực hiện xong công tác thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn
thành, trình UBND xã xem xét phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Trường hợp xã không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu
tư dự án hoàn thành. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm
thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để có cơ sở giúp
UBND các xã phê duyệt quyết toán công trình

(Chi tiết theo phụ lục số 05)
d) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn
thành của các tổ chức, đơn vị thẩm tra; UBND xã quyết định phê duyệt quyết
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Chi tiết theo phụ lục số 06).

- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành phải được
niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và gửi cho các cơ quan, đơn vị sau:

+ Chủ đầu tư.
+ Kho bạc Nhà nước.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.
+ Ban giám sát xã.

Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được lập và lưu trữ theo
chế độ lưu trữ hồ sơ.

Ban Tài chính xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý xã
quyết toán số thu và sử dụng các khoản huy động đóng góp của nhân dân, tính
toán xác định số chênh lệch giữa số thực thu với số thực chi cho công trình (bao
gồm: đóng góp ủng hộ bằng tiền, vật tư, ca máy và ngày công lao động (quy
tiền). Việc xử lý số chênh lệch thu - chi (nếu có) phải được nhân dân bàn và
quyết định.

Ủy ban nhân dân xã lập báo cáo tình hình thu, quản lý, sử dụng các
khoản đóng góp của nhân dân để công khai cho nhân dân biết, việc thực hiện
công khai các khoản thu đóng góp, ủng hộ và sử dụng được thực hiện niêm yết
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tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và công bố công khai trong các cuộc họp với
nhân dân. Đồng thời gửi báo cáo tình hình thu, quản lý, sử dụng các khoản
đóng góp của nhân dân cho Ủy ban nhân dân huyện.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 157/HD-LN ngày 06/3/2013 và Hướng
dẫn số 238/HD-LN ngày 03/4/2014 của Liên ngành về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư
xây dựng các công trình hạ tầng theo chính sách “Nhân dân làm nhà nước hỗ trợ”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó
khăn, vướng mắc đề nghị UBND các xã, các đơn vị báo cáo các Sở chuyên
ngành để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM  ĐỐC

(Đã ký)

Trần Văn Lương

SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM  ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Công Nông

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM  ĐỐC

Đã Ký

Hà Trung Kiên

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM  ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thắng

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM  ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
TUYÊN QUANG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trương Trọng Dũng
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Thay B/c);
- Các sở, ngành: NN&PTNT, GTVT, XD
KH&ĐT, TC, KBNN Tuyên Quang;
- Các thành viên BCĐ;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTN.


