UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5854 /STC-ĐT

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông tư số
96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định về hệ thống mẫu biểu sử dụng
trong công tác quyết toán

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 6438/VP-XD ngày 06/12/2021
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 96/2021/TTBTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Sở Tài chính thông báo đến Quý cơ quan được biết và truy cập nội dung
của Thông tư số 96/2021/TT-BTC trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ hoặc
truy cập trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Mục Tài chính
đầu tư), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Ngoài ra, Sở Tài chính lưu ý một số nội dung cần quan tâm như sau:
1. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công
nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ): Quy
định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Thông tư số 96/2021/TT-BTC. Nội dung các
quy định về quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm
ngân sách được quy định tại Mục 1 Chương III 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, áp dụng kể từ công tác quyết toán theo niên độ 2021.
2. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công
dự án hoàn thành: Được quy định tại Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư số
96/2021/TT-BTC, đối với 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 số
99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.
Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 96/2021/TT-BTC, trường
hợp có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan kịp thời phản ánh về Phòng Tài chính
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đầu tư - Sở Tài chính để cùng trao đổi giải quyết; tổng hợp báo cáo về cấp trên
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp khi cần thiết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- KBNN ST;
- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Phòng TCKH các huyện, TX, TP;
- Lưu: VP, ĐT.
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