
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    

Số:          /STC-ĐT     Sóc Trăng,  ngày      tháng 12 năm 2021     

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công 

 

        

        Kính gửi:   

 
 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                    tỉnh Sóc Trăng.                                                                                                                                                                                     
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 6202/VP-XD ngày 

25/11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

Để công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; quyết toán vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên 

độ); quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành sau khi dự án hoàn thành 

hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép 

chấm dứt thực hiện của người có thẩm quyền quyết định đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Sở Tài chính 

thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp 

công lập; Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng nội dung Nghị định nêu trên và truy cập nội dung Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ hoặc trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, tại 

địa chỉ https://sotaichinh.soctrang.gov.vn; Mục Tài chính đầu tư. 

Trong đó cần lưu ý về xử lý chuyển tiếp: 

- Đối với các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thì các nội dung tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối 

lượng hoàn thành được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được quy định 

trong hợp đồng. Các thủ tục tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng 

hoàn thành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại 

Nghị định này. 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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- Các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết 

trường hợp có nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì báo 

cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên 

tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án và không làm phương hại 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 

- Các quy định về quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước theo năm ngân sách tại Mục 1 Chương III Nghị định này được áp dụng 

kể từ công tác quyết toán theo niên độ 2021. 

- Dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình 

độc lập sử dụng vốn đầu tư công đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về 

cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề 

các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp công lập; Văn 

phòng Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xử lý./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- Phòng TCKH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VP, NS, ĐT. 
   Thiện 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-10-2020-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-su-dung-nguon-von-nha-nuoc-6a8e2.html
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