
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      SỞ TÀI CHÍNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                     

Số:         /STC-TCĐT                                Bình Định, ngày      tháng 12  năm 2019 

V/v báo cáo tình hình 

quyết toán dự án hoàn 

thành theo quy định 

                         

 Kính gửi: 

- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án;       

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 

64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC) Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn 

vốn Nhà nước; 

 Sở Tài chính đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, phòng Tài chính-Kế 

hoạch huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn 

thành theo nội dung sau: 

  1. Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 theo Thông tư số 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 

của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC). 

 - Đối với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo tình hình quyết 

toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 12/QTDA quy định tại Thông tư số 64/2018/TT-

BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. 

 - Đối với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý theo mẫu số 11/QTDA quy định 

tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. 

 2. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện Báo cáo tình hình công nợ của 

các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán năm 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 đến thời điểm ngày 31/12/2019 (đối với các dự án do UBND tỉnh quyết 

định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền cho các Sở, ngành quyết định đầu tư (có biểu 

mẫu kèm theo). 

 Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 15/01/2020. 

 Đề nghị các đơn vị vào trang website: http://stc.binhdinh.gov.vn của Sở Tài 

chính Bình định để tải các Biểu mẫu báo cáo. 

http://stc.binhdinh.gov.vn/


 Sở Tài chính đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và phòng Tài chính-Kế 

hoạch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy 

định./. 

Nơi nhận:                                           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng TC-KH huyện, thị xã, TP; 

- Ban QLDA huyện, thị xã, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, Tin học, TCĐT. 

               Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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