
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 85 /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017 

THÔNG Tư 
Quy định việc quvết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách 

nhà nưóc theo niên độ ngấn sách hằng năm 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước sổ 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư; 
Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quyêt toán tình 

hình sử dụng vôn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hăng năm. 

ChưongI 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẳ Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, bao gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, 
thấm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tố chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là Bộ, ngành trung ương) và úy 
ban nhân dân các cấp; cơ quan cấp trên của chủ đầu tư; các chủ đầu tư; cơ quan 
tài chính; Kho bạc Nhà nước và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước hằng nămễ 

Điều 3ệ Nguyên tắc quyết toán 

1. Số liệu quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm phải 
chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin về tình hình sử dụng lcế hoạch vốn 
đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm. 

2. Số liệu đưa vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 
nước hằng năm phải được đối chiếu, xác nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch hoặc cơ quan thanh toán vốn. 



3. Hằng năm, kết thúc niên độ ngân sách các Bộ, ngành trung ương và ủy 
ban nhân dân các cấp, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, các chủ đầu tư, cơ quan 
tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp và các cơ quan khác được giao quản lý vốn 
đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện việc lập, gửi, xét duyệt quyết toán, 
thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán, chỉnh lý quyêt 
toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của Luật ngân sách nhà nước 
và quy định tại Thông tư này. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 4. Thời hạn khóa sổ lập báo cáo quyết toán năm 
Kết thúc năm ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc 

thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong năm thực hiện 
khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán theo quy định. Thời gian chỉnh lý 
quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm sau. Các 
khoản tạm ứng đã đủ điều kiện chi, khối lượng, công việc đã thực hiện từ ngày 
31 tháng 12 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách, thì thời hạn chi, 
thanh toán ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và được 
hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm trước. 

Điều 5. Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 
nước hằng năm 

1. Các loại kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện lập 
báo cáo quyết toán năm, gồm: 

a) Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được Nhà nước giao kế hoạch 
trong năm. 

b) Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch các năm trước 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm quyết toán thực hiện và 
thanh toán. 

2. Đối với vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép úng trước kế 
hoạch vốn năm sau thì không yêu cầu lập báo cáo quyết toán năm, nhưng lập 
báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn trong năm để cơ quan tài 
chính các cấp theo dõi và quản lý theo quy định. 

3. Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm, bao gồm: 
a) Tổng số vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành của các dự án đầu 

tư được giao trong năm kế hoạch, kể cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi 
chi hay thanh toán bằng ngoại tệ từ ngày 01 tháng 01 năm kế hoạch đến thời hạn 
chỉnh lý quyết toán. 

Trường hợp trong kế hoạch vốn đầu tư được giao có bố trí để thu hồi số 
vốn đã được ứng trước kế hoạch của các dự án (theo kết quả giải ngân thực tế), 
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số vốn quyết toán là tổng số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết niên 
độ quyết toán, bao gồm cả phần thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch 
ứng trước đã thanh toán trước đây chuyển sang. 

* Vỉ dụ: Dự án A được ngân sách nhà nước úng trước kể hoạch vốn 
trong năm 2015 là 10 tỷ đồng. Ke hoạch von đầu tư năm 2016 của dự án được 
bố trí 30 tỷ đồng, trong đó thu hồi von ứng là 5 tỷ đồng (thu hồi vốn ứng theo kêt 
quả giải ngăn thực ré)ệ Tuy nhiên, kết quả giải ngân thực tê của kê hoạch vôn bô 
trí đế thu hồi von ủng trước chỉ là 3 tỷ đồng (trong đỏ thanh toán khôi lượng 
hoàn thành là 2 tỷ đồng; tạm ứng theo chế độ là 1 tỷ đồng), theo sô liệu trên thì 
kế hoạch vốn còn lại của dự án được thanh toán trong năm 2016 ỉà 27 tỷ đông 
(trong năm 2016 thanh toán khối lượng hoàn thành là 20 tỷ đồng; tạm ứng theo 
chế độ là 7 tỷ đồng). Như vậy sổ von được đưa vào quyết toán trong năm 2016 
của dự án A cho phần khối lượng hoàn thành ỉà 22 tỷ đồng (bao gồm:2 tỷ đông 
+ 20 tỷ đồng) và so von tạm ủng theo chế độ là 8 tỷ đồng (bao gồm: 1 tỷ đông + 
7 tỷ đồng) chuyến sang các năm sau quyết toán. 

b) Vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư bằng 
nguồn vốn thuộc kế hoạch năm trước được phép chuyển năm sau thực hiện và 
thanh toán, kể cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng 
ngoại tệ từ ngày 01 tháng 02 năm kế hoạch đến hết thời hạn chỉnh lý quyết toán. 

c) Thanh toán từ ngày 01 tháng 02 năm kế hoạch đến thời hạn chỉnh lý 
quyết toán các khoản đã tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ các năm trước 
chuyển sang năm kế hoạch, sau khi trừ đi số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu 
hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm (nếu có). 

4. Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi không đưa vào quyết 
toán niên độ ngân sách của năm quyết toán. Sau thời gian chỉnh lý quyết toán, số 
dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi còn lại được chuyển sang ngân sách năm 
sau để thu hồi tạm ứng, cơ quan tài chính không phải xét chuyến. 

5. Số liệu báo cáo quyết toán phải được phản ánh chi tiết theo từng Bộ, 
ngành, địa phương, từng nguồn vốn, từng dự án, trong đó chi tiết vốn trong nước 
và vốn nước ngoài (nếu có). 

Yốn nước ngoài đưa vào quyết toán niên độ ngân sách năm, gồm: số vốn 
nước ngoài đã được thực hiện ghi thu, ghi chi và số vốn nước ngoài được thanh 
toán theo cơ chế tài chính trong nước (nếu có), đồng thời các đơn vị báo cáo 
thành biểu riêng đối với các dự án có vốn nước ngoài được thanh toán theo cơ 
chế tài chính trong nước tương tự như mẫu biểu có vốn nước ngoài. 

6. Phần thuyết minh: 
a) Đối với chủ đầu tư: báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, 

quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được Nhà nước giao trong 
năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tô ảnh hưởng đên thực hiện kê 
hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan 
đến quản lý vốn đầu tư. 
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b) Đối với các Bộ, ngành trung ương; cơ quan cấp trên của chủ đầu tư; các 
Sở, ban, ngành địa phương; chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành, 
Ban quản lý dự án khu vực): Báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch, 
thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước được 
Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yéu tố ảnh 
hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn so với kế hoạch được 
giao, trong đó nêu rõ việc tăng giảm kế hoạch vốn đầu tư; đề xuất các biện pháp 
tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư. 

c) Đối với cơ quan Kho bạc Nhà nước, cơ quan thanh toán: 
Báo cáo tổng quát đặc điểm, tình hĩnh thanh toán, quyết toán sử dụng vốn 

đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được Nhà nước giao trong năm do Kho bạc 
Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán) kiểm soát thanh toán. 

Đề xuất và kiến nghị tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến 
công tác quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm cũng như 
công tác quản lý vốn đầu tư. 

7. Phần số liệu và biểu mẫu: 
a) Đối với chủ đầu tư thực hiện các biểu ban hành kèm theo Thông tư này 

gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, bao gồm: 

- Biểu số 01/CĐT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân 
sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm. 

- Biểu số 02/CĐT về báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu 
tư thuộc ngân sách nhà nước - ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau. 

- Biểu số 03/CĐT về báo cáo tổng họp kết quả xử lý các kiến nghị của 
Kiêm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra của các dự án sử dụng von đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước trong năm quyết toán. 

- Biểu số 04/CĐT về Bảng đối chiếu xác nhận số liệu các nguồn vốn đầu 
tư thuộc ngân sách nhà nước. 

Chủ đầu tư phải đối chiếu, xác nhận số liệu về kể hoạch và vốn đã thanh 
toán với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (hoặc cơ quan thanh toán vốn) theo 
mẫu biêu số 04/CĐT trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Đối với ngân sách 
cấp xã, Kho bạc Nhà nước phối hợp với UBND xã rà soát, đối chiếu, bảo đảm 
khớp đúng số liệu giữa Kho bạc Nhà nước và kế toán xã. Kết quả đối chiếu là cơ 
sở đế UBND xã báo cáo quyết toán ngân sách xã. 

b) Đối với các Bộ, ngành trung ương; cơ quan cấp trên được phân cấp 
quản lý của chủ đầu tư; các sở, ban, ngành địa phương thực hiện các biếu ban 
hành kèm theo Thông tư này: 

- Biểu số 01/CQTH về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm. 
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- Biểu số 02/CQTH về báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu 
tư thuộc ngân sách nhà nước - ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau. 

- Biểu số 03/CQTH về báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của 
Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra của các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước trong năm quyết toán. 

- Biểu số 04/CQTH về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc 
ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. Biểu này do Sở Tài chính cấp tỉnh 
tổng hợp gửi báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư). 

- Biểu số 05/CQTH về Bảng đối chiếu xác nhận số liệu các nguồn vốn đầu 
tư thuộc ngân sách nhà nướcể 

Các Bộ, ngành trung ương phải đối chiếu, xác nhận số liệu về kế hoạch và 
vốn đã thanh toán với Kho bạc Nhà nước theo mẫu biểu số 05/CQTH trước khi 
lập và gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách hằng năm cho Bộ Tài 
chính. 

c) Đối với Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện các biểu ban hành kèm 
theo Thông tư này: 

- Biểu số 01/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc 
ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành trung ương, địa phương - chi tiết theo 
nguồn và đơn vị, do Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Biểu số 02/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc 
ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành trung ương - tổng hợp theo đơn vị và chi 
tiết đến dự án, do Kho bạc Nhà nước tổng họp gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Biểu số 03/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc 
ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố - tổng hợp theo đơn vị và chi tiết 
đến dự án, do Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Biểu số 04/KBQT về báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu 
tư thuộc ngân sách nhà nước - ứng trước ké hoạch vốn ngân sách năm sau của 
các Bộ, ngành và địa phương - tổng hợp theo đơn vị và chi tiết đến dự án, do 
Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Biểu số 05/KBQT về báo cáo tổng hợp thanh toán vốn đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước. Biểu này do Kho bạc 
Nhà nước và các đơn vị nhận vốn bằng hình thức lệnh chi tiền tổng hợp gửi cơ 
quan tài chính cùng cấp. 

d) Đối với các đơn vị nhận vốn bằng hình thức lệnh chi tiền: Khi lập báo 
cáo quyết toán niên độ ngân sách nhà nước hằng năm các đơn vị báo cáo thành 
biểu riêng tương tự như các mẫu biểu số: 01/CĐT; 02/CĐT; 01/CQTH; 
02/CQTH; 02/KBQT; 04/KBQT; 05/KBQT nêu trên. 

đ) Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn nước ngoài thanh toán theo 
cơ chế tài chính trong nước: Khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 
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đề nghị các đơn vị báo cáo thành biểu riêng tương tự như các mẫu biểu có vốn 
nước ngoài nêu trên (ban hành kèm theo thông tư này). 

8. Đối với việc xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của 
Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra: Chủ đầu tư, cơ quan cấp trên chủ đầu 
tư, các Bộ, ngành trung ương, các Sở, ban, ngành địa phương, ủy ban nhân dân 
các cấp báo cáo tỉnh hình thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan 
thanh tra của các chuyên đề, các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 
nước được xử lý trong năm quyết toán, báo cáo rõ số vốn đã nộp hoàn trả ngân 
sách nhà nước, số vốn đã thu hồi do chi sai của các nhà thầu, số vốn đã giảm trừ 
trong thanh toán, số vốn còn lại chưa thực hiện thu hồi, nộp hoàn trả ngân sách 
nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra theo mẫu 
biếu quy định tại Thông tư này. 

Điều 6. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 
báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm 

1. Đối với vốn do các Bộ, ngành trung ương quản lý: 
a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm, gửi Bộ, ngành trung ương. Các 

Bộ, ngành xét duyệt quyết toán của các chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết 
toán năm gửi Bộ Tài chính. 

b) Trường hợp các Bộ, ngành trung ương đã phân cấp quản lý, chủ đầu tư 
lập báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ 
đầu tư; cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư xét duyệt quyết 
toán của các chủ đầu tư và tổng hợp quyết toán các dự án thuộc phạm vi phân 
cấp quản lý gửi Bộ, ngành để tổng hơp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Bộ Tài 
chính. 

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy 
định, cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư hoặc Bộ, ngành, 
yêu cầu chủ đầu tư giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điêu 
chỉnh những sai sót, hoàn chỉnh lại báo cáo hoặc lập lại báo cáo đế xét duyệt 
theo quy định. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nộp ngay các khoản phải nộp ngân 
sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không 
đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thấm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thâm 
quyền xử lý đối với chủ đầu tư chi sai chế độ. 

c) Trước khi gửi báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm cho Bộ Tài 
chính, các Bộ, ngành trung ương phải đối chiếu, rà soát số liệu với Kho bạc Nhà 
nước (trung ương), đảm bảo số liệu của đơn vị và Kho bạc Nhà nước đã được 
đối chiếu đầy đủ và khớp đúng, đồng thời có Bảng xác nhận số liệu đối chiếu 
giữa Kho bạc Nhà nước (trung ương) và đơn vị theo mẫu biểu số 05/CQTH, 
Bảng xác nhận này được nộp kèm theo báo cáo quyết toán niên độ ngân sách 
năm gửi Bộ Tài chính. 
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d) Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán) tống hợp báo cáo quyêt 
toán các nguồn vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước 
(hoặc cơ quan thanh toán) kiểm soát thanh toán, gửi Bộ Tài chính. 

đ) Bộ Tài chính thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán 
năm gửi các Bộ, ngành trung ương. 

2. Đối với vốn do địa phương quản lý: 

a) Nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý: 

- Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực) lập báo cáo quyết toán năm, gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, câp huyện 
được phân cấp quản lý. 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện xét duyệt quyết toán của các chủ 
đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở 
Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy 
định, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư giải trình hoặc 
cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót, hoàn chỉnh lại báo 
cáo hoặc lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định. Đồng thời yêu cầu chủ đầu 
tư nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán 
các khoản chi sai ché độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thấm 
quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư chi sai chế 
độ. 

- Các sở, ban, ngành của địa phương, chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) phải đối chiếu, rà soát với Kho bạc 
Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trước khi gửi Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Ke 
hoạch huyện báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm, đảm bảo khi gửi báo 
cáo quyết toán cho Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện số liệu của 
đơn vị và Kho bạc Nhà nước đã được đối chiếu đầy đủ và khớp đúng. 

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp báo cáo quyết toán các 
nguồn vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước kiểm soát 
thanh toán, gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện thẩm định và thông báo 
kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các sở, ban, ngành, các Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực và Kho bạc Nhà nước cùng cấp; tổng 
hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo ủy ban nhân dân 
cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, ƯBND cấp tỉnh, gửi báo cáo quyết toán 
cho Bộ Tài chính để tống hợp, báo cáo theo quy định. 
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Đồng thời Sở Tài chính tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm do địa phương quản lý gửi về 
Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước theo mẫu biểu số 04/CQTH của Thông tư 
này. 

b) Nguồn vốn do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) 
quản lý: 

Để phù hợp với đặc điểm tổ chức và phân cấp của từng địa phương, căn 
cứ các quy định tại Thông tư này, Sở Tài chính trình ƯBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo 
kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Kho bạc Nhà nước huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Uỷ ban nhân dân xã (phần cấp xã quản 
lý). ' ' 

3ệ Các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính 
bằng văn bản, đồng thời gửi file dữ liệu điện tử định dạng Excel về địa chỉ 
Email: qtvdt@mof.gov.vn theo quy định. 

Điều 7. Nội dung xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước hằng năm 

1. Đối với các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư: 
a) Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng về kế hoạch vốn, danh mục, tên dự 

án và vốn thanh toán (bao gồm: tạm ứng theo chế độ; thanh toán khối lượng 
hoàn thành) của từng dự án thuộc kế hoạch được giao trong năm và thuộc kế 
hoạch năm trước được chuyển sang năm quyết toán tiếp tục thực hiện và thanh 
toánắ 

b) Kiểm tra, so sánh số vốn thanh toán với số vốn kế hoạch của từng dự 
án; xác định số vốn được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện và thanh toán; 
số kế hoạch vốn huỷ bỏ. 

c) Kiểm tra sự phù họp về nguồn vốn, cơ cấu vốn của các dự án. 
d) Nhận xét về tình hình thực hiện, thanh toán và quyết toán vốn trong 

năm, tình hỉnh chấp hành chế độ chính sách và tình hình khác. 
đ) Yêu cầu chủ đàu tư nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước 

theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch 
được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối 
với chủ đầu tư chi sai chế độ. 

e) Các nhận xét khác (nếu có). 
2ể Đối với cơ quan tài chính: 
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a) Kiểm tra, xác định sự phù hợp về tổng nguồn vốn, cơ cấu vốn trong báo 
cáo quyết toán của các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo tổng hợp quyết toán 
của Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán)ẵ 

b) Kiểm tra, xác định sự phù hợp về danh mục dự án giữa báo cáo quyết 
toán của các Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc Nhà nước cùng cấp (hoặc cơ 
quan thanh toán). 

c) Kiểm tra, so sánh kế hoạch vốn, số vốn thanh toán của từng dự án giữa 
báo cáo quyết toán của các Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc Nhà nước cùng 
cấp (hoặc cơ quan thanh toán); xác định số vốn được chuyển sang năm sau tiếp 
tục thực hiện và thanh toán; số kế hoạch vốn huỷ bỏ. 

d) Yêu cầu cơ quan có trách nhiệm xuất toán, thu hồi các khoản chi không 
đúng chế độ và yêu cầu nộp ngay các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước 
theo chế độ quy định. 

đ) Các nhận xét khác. 

Điều 8. Thòi hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm 
định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm 

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm: 

a) Đối với vốn do các Bộ, ngành trung ương quản lý: 

Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm gửi Bộ, ngành trung ương hoặc cơ 
quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư trước ngày 01 tháng 5 năm 
sau. 

Các Bộ, ngành trung ương tổng hợp báo cáo quyết toán, thực hiện việc đối 
chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước (trung ương) và gửi báo cáo quyết toán năm 
cho Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 8 năm sau. 

b) Đối với vốn do địa phương quản lý: Thời hạn gửi và thẩm định báo cáo 
quyết toán do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định theo Luật ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn Luật, nhưng phải đảm bảo thời gian tổng hợp, lập, gửi 
báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. 

c) Kho bạc Nhà nước tổng họp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm: trước 
ngày 15 tháng 3 năm sau (đối với Kho bạc Nhà nước cấp huyện); trước ngày 15 
tháng 5 năm sau (đối với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) và trước ngày 15 tháng 7 
năm sau (đối với Kho bạc Nhà nước cấp trung ương). 

d) Các Bộ, ngành trung ương thực hiện đối chiếu, rà soát số liệu, đồng 
thời ký Bảng xác nhận số liệu đã đối chiếu với Kho bạc Nhà nước (trung ương) 
theo mẫu biểu số 05/CQTH hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm sau. 

2. Thời hạn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm: 
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định), 

cơ quan tài chính phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thấm 
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định quyết toán năm đối với từng cơ quan, đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực 
thuộc theo mẫu số 01/TBTĐ ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN CÓ LIỀN QUAN 
Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của chủ 

đầu tư, các cơ quan trung ương và địa phương 
1. Chịu trách nhiệm về số liệu được đưa vào báo cáo quyết toán hằng 

năm; tổng hợp, lập, thẩm định báo cáo quyết toán theo hướng dẫn của Thông tư 
này và gửi cơ quan tài chính đồng cấp đúng thời hạn quy định. 

2. Trong thời hạn 15 ngày (kể từ khi nhận được thông báo kết quả thẩm 
định quyết toán của cơ quan tài chính), có trách nhiệm thực hiện và có văn bản 
giải trình về các kiến nghị trong thông báo thấm định quyết toán gửi cơ quan tài 
chính. 

3. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý các số liệu 
chênh lệch của từng dự án. Riêng số liệu thanh toán phải được đối chiếu, khớp 
đúng vói số liệu của Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán). 

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan tài chính các cấp 

1. Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm do các đơn vị dự toán cấp I và Kho 
bạc Nhà nước các cấp (hoặc cơ quan thanh toán) lập, cơ quan tài chính thực hiện 
việc thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân 
sách nhà nước các cấp theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn Luật. Khi thẩm định quyết toán, cơ quan tài chính có quyền 
yêu cầu các đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cấp dưới, Kho bạc Nhà nước 
(hoặc cơ quan thanh toán) bổ sung thông tin, số liệu cần thiết cho việc thẩm định 
quyết toán; yêu càu cơ quan có trách nhiệm nộp các khoản phải nộp vào ngân 
sách nhà nước theo quy định, đồng thời yêu cầu cơ quan báo cáo quyết toán điều 
chỉnh lại số liệu quyết toán nếu có sai sót. 

2ễ Trường họp không nhận được đầy đủ các báo cáo quyết toán (kể cả báo 
cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định 
quyết toán năm của cơ quan tài chính) do đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị cấp 
dưới trực thuộc, các chủ đầu tư) không thực hiện đúng quy định về chế độ báo 
cáo quyết toán năm: 

a) Để đảm bảo thời gian quyết toán ngân sách các cấp theo quy định của 
Luật ngân sách nhà nước, căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc Nhà nước 
(hoặc cơ quan thanh toán), cơ quan tài chính kiểm tra, tổng hợp vào quyết toán 
ngân sách nhà nước các cấp. 

b) Cơ quan tài chính có quyền tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà 
nước (hoặc cơ quan thanh toán) tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới 
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khi nhận được báo cáo quyết toán, đồng thời có văn bản thông báo để đơn vị biết 
và phối hợp thực hiện. , 

3. Trường hợp đã nhận được báo cáo quyết toán (kể cả báo cáo điều 
chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán 
năm của cơ quan tài chính), nhưng có chênh lệch số liệu giữa báo cáo của các 
đơn vị dự toán cấp I và Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán), cơ quan 
tài chính căn cứ báo cáo quyết toán của Kho bạc Nhà nước để thẩm định và tổng 
họp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp. 

Chương IV 

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Điêu khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và áp 
dụng từ năm ngân sách 2017. 

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

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 
được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bo sung hoặc thay thế 
bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường họp có vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; _ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối 
cao; Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; các Tổng Công 
ty, Tập Đoàn kinh tế nhà nước; 
- HĐND, UBND tinh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước; KBNN các tỉnh, TP 
trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, VụĐT(500). ' 

Quang Hải 
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Mầu số 01/TBTĐ 

Bộ, Sở, Phòng Tài chính.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số- /20 /TB - ngễy thánễ năm 20-

THÔNG BÁO 
Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 

theo niên độ ngân sách năm 20... 

Căn cứ Thông tư sổ /2017/TT-BTC ngày tháng năm 2017 của Bộ Tài chỉnh 
quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ 
ngân sách hằng năm. 

Sau khi tiến hành thẩm định báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách 
nhà nước theo niên độ ngân sách năm 20... của ; Bộ, Sở, 
Phòng Tài chính có ý kiến như sau: 

1- Nhận xét chung: 
- về công tác quyết toán năm; 
- về việc chấp hành thời gian gửi báo cáo và các nội dung, biểu mẫu báo cáo, 
2- về nội dung cụ thể: 
2.1. Von đầu tư nguồn ngân sách nhà nước: 

- Xác định sự phù họp về tổng nguồn vốn, cơ cấu vốn trong báo cáo quyết toán của 
các Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán). 

- Xác định, so sánh kế hoạch vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyêt toán của các 
Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc Nhà nước cùng cấp. 

- Xác định, so sánh số vốn thanh toán của từng dự án giữa báo cáo quyết toán của các 
Bộ, ngành, địa phương với Kho bạc Nhà nước cùng cấp (hoặc cơ quan thanh toán). Tổng số 
vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm. Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa 
thu hồi trong năm quyết toán. Xác định số vốn được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện 
và thanh toán; số kế hoạch vốn huỷ bỏ (nếu có). 

- Xác định số vốn quyết toán trong năm (số vốn đã thanh toán KLHT trong năm). 
- Các nhận xét khác. 

(Chi tiết theo biểu số liệu đính kèm). 
2Ế2. vẫn đầu tu-nguồn trái phiếu Chính phủ: 

(Nhận xét các nội dung tương tự như đoi với mục 2.1) 
- Các nhận xét khác. 

(Chi tiết theo biểu số liệu đính kèm). 
2.3. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước khác (nếu có) 
(Nhận xét các nội dung tương tự như đoi với mục 2.1) 
3- Kiến nghị: 
- Cơ quan cấp trên chủ đầu tư chịu trách nhiệm đối chiếu, xử lý các sô liệu chênh lệch 

của từng dự án (nếu có); số liệu thanh toán, phải khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước 
(hoặc cơ quan thanh toán). 

- Kiến nghị khác (nếu có). 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN TÀI CHÍNH 

(Kỷ tên, đóng dấu) 
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Đơn vi báo cáo: Chủ Đầu tư Biêu sô: 01/CĐT 
BÁO CÁO QUYÉT TOÁN CÁC NGUÒN VÓN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN 

Niên độ ngân sách năm 20... 
(Kèm theo Thông tư số 85 /20Ỉ7/TT-BTC ngày ỉ5 thảng 8 năm 20ỉ 7 cùa Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tính: đồng 

SỔTT Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoản 

Mãdựản 
đầu tư 

Tổng 
múc đầu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

năm quyết toán 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 

Thanh toán 
KLHT 

trong nàm 
của phần 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
tò K/C đến 
hét niên độ 
ngân sách 
năm trước • 
năm 20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư cảc năm truớc 
được kco dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20.. 

Tồng cộng 
vổn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ữong năm 

20.(2) 

Luỳ kế số 
von tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hét năm 
20..ễ<4) 

SỔTT Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoản 

Mãdựản 
đầu tư 

Tổng 
múc đầu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

năm quyết toán 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 

Thanh toán 
KLHT 

trong nàm 
của phần 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
tò K/C đến 
hét niên độ 
ngân sách 
năm trước • 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn dược 

kéo dài 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 
thanh 
toán 
hủy bò 

(nếu có) 

hoạch 
vốn đau 
tư năm 

20... 

Thanh toán 

Ké hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 
thanh 
toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Tồng cộng 
vổn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ữong năm 

20.(2) 

Luỳ kế số 
von tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hét năm 
20..ễ<4) 

SỔTT Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoản 

Mãdựản 
đầu tư 

Tổng 
múc đầu 

tư 

Tồng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 
thu hồi (1) 

các năm 
trước nộp 
điểu chỉnh 

giảm Ưong 
năm 20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong nàm 
của phần 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
tò K/C đến 
hét niên độ 
ngân sách 
năm trước • 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn dược 

kéo dài 
Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ừng theo 
chế độ 

chưa thu hoi 

Kế hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 
thanh 
toán 
hủy bò 

(nếu có) 

hoạch 
vốn đau 
tư năm 

20... Tồng số 

Sổ vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo che 
độ chưa 
thu hổi 

Ké hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 
thanh 
toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Tồng cộng 
vổn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ữong năm 

20.(2) 

Luỳ kế số 
von tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hét năm 
20..ễ<4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 
15=10-11-

14 
16 17=18+19 18 19 20 

21=16-17-
20 

22=9+12 
+18 

23=7-8-
9+13+19 

24=6+11+17 

TỎNG SÓ (A+B+C+D) 

Vốn trong nước 
Vôn nước ngoài 

A VỐN NSNN: 
Vôn trong nước 
Vốn nước ngoài 

A.l Các dư án thuôc kế hoach năm 20...: 
I 

—r—1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vưc: 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

1 Vốn Chuẩn bi đầu tư 
Ngành. ế. 
Dự án... 

2 Vốn Thưc hiên dư án 
Ngành... 
Dự án... 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

Dư án... 
n Vốn CTMTQG: 
1 Chương trình MTQG... 

Dự án... 

IU vóil CTMT: 
1 Chương trình... 

Dưán.ể. 
IV Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 

Dựánễ.. 
V Vốn NSNN khác: 

Dự án... 

A.2 

Các dự án không ghi kế hoạch năm 20...còn dư 
vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước 
chuyển sang năm 20..: 

Ị Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vưc: 
Vôn trong nước 
Vôn nước ngoài 

1 Vốn Chuẩn bi đầu tư 
Ngành... 
Dự án... 

2 Vốn Thưc hiên dư án 
Ngànhẵ.. 
Dư án... 

Vốn trong nước 
Vốn ỉnrớc ngoài 

II vén CTMTQG: 



Luỹ kế vốn đã thanh 
toán tũ K/C đến hết 

Thanh toán 
KLHT 

Ke hoạch và thanh toán vốn đầu íư các năm trước 
dirợc kẽo dãi thỡi gian thực hiện và thanh toán sang năm 20. 

Kế hoạch vả thanh toán vồn đầu tư năm 20. . 

Luỹ kồ số 
von tạm ứng 
theo chế độ 

Địa điểm 
mờ tài 
khoản 

Tổng 
mức dầu 

tư 

niên độ năm truớc 
nẫm quyết toán 

ứng theo 
chế độ chưa 

trong năm 
cùa phẩn 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
từ K/C đcn 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 
năm 20... 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 

Tổng cộng 
vốn đã 

Luỹ kồ số 
von tạm ứng 
theo chế độ 

Lũy kế số 
vốn đã 

SỐTT Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoản 

Mã dự án 
đau tư 

Tổng 
mức dầu 

tư 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 
thu hồi(1) 

các năm 
trước nộp 
điều chinh 

giảm trong 
năm 20... 

trong năm 
cùa phẩn 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
từ K/C đcn 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn được 

kco dài 
Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Sổ vồn tạm 
ừng theo 
ché độ 

chưa thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

còn lại 
chua 
thanh 
toán 

hùybò 
(nếu có) 

Kc 
hoạch 

vốn đầu 
tư năm 

20.. Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

còn lại 
chưa 
thanh 
toán 

hủy bò 
(nếu có) 

KLHT 
quyết toán 
trong nãm 

20Ế..<2) 

dén hốt năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

thanh toán 
tù K/C đến 

hết nám 
20,..(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12+13 12 13 14 
15=10-11-

14 
16 17-18+19 18 19 20 

21=*16-17-
20 

22=9+12 
+18 

23=7-8-
9+13+19 

24=6+11+17 

/ Chương trình MTQG... 

Dư án... 

III vón CTMT: 
1 Chương trình... 

Dự án... 
IV Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 

Dư án... 

V Vốn NSNN khác: 
Dư án... 

B VÓN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 
B.l Các dir án thuôc kế hoach năm 20...: 
1 Ngành giao thông 

Dự án... 
2 Ngành thủy lợi 

Dự án... 

3 Ngành... 
Dự án... 

B.2 
Các dự án không ghi kế hoạch năm 20...còn dư 
vốn tạm ứng chtra thu hồi từ những năm trước 
chuyền sang năm 20..: 
Ngành... 
Dư án... 

c VÓN TRÁI PHIẾU CHÍNH QƯYẺN ĐỊA PIỈƯƠNG: 
1 Dư án... 
2 DựánẾ.. 
D NGƯỎN VÓN ĐÀU Tư THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 
I Nguồn vốn... 

Dự án... 

II Nguồn vốnỆ.. 
Du án... 

Ghi chú: 
- Dự án không có vốn nước ngoài chi ghi một dòng. 

- Đối với các dự án dược giao kế hoạch vốn ngoài nước thanh toán theo cơ chế tài chính ữong nước, khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm dề nghị tách riêng 01 biểu báo cáo tương tự như mẫu biểu này và đánh so thành Biểu số Olb/CĐT. 
- Đối với các đơn vị có vốn cấp thẳng như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,... đề nghị báo cáo riêng một biểu đối với nguồn vốn cấp thẳng (giống như biểu số 01/CĐT). 

- Đối với các nguồn vốn dầu tư thuộc NSNN khác đề nghị ghi rõ cụ thể từng nguồn vốn (nếu có). 
- (1) Cột số 7: Thề hiện luỳ kế số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khời công đến hết năm trước nãm quyết toán. 

- (2) Cột 22- Thể hiện tổng số vốn thanh toán KLHT quyết toán trong năm, gồm: thanh toán KLHT cùa phần vốn lạm ứng cùa những nảm trước chuyền năm 20... (cột 9) + thaiih toán KLHT của kế hoạch thuộc các năm trước chuyển sang năm 20...(cột 12)+ thanh toán 
KLHT của nguồn vốn được giao ữong năm kể hoạch (cột 18). 
- (3) Cột 23 =(cột 7- cột 8-cột 9+cột 13+cột 19): Luỹ kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi tính đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau quyết toán theo quy định. 
- (4) Cột 24 = cột 6+cột 11+cột 17: Thề hiện tồng số vốn đã giải ngân tính đến hết năm 20ằ.., gồm: Lũy kế số vốn đã thanh toán từ K/C đến hết KH năm tnrớc + Tổng số vốn đã thanh toán ữong năm 20... 

...,ngày tháng năm 20... 
NGƯỜÍ LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷm ghi rõ họ lên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Đơn vị báo cáo: Chủ Đầu tư Biểu số 02/CĐT 

BÁO CÁO KÉ HOẠCH VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯNGUÒN NSNN - ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VÓN NĂM SAU (NẾU CÓ) 

Niên độ ngân sách năm 20... 
(Kèm theo Thông tư số 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đom v/ tính: dồng 
Tổng số vốn ứng truớc chưa thu 
hồi từ các nẫm trước năm quyết 

Vốn ứng truớc thu hồi trong 
năm 20... 

Vốn ứng trước được kéo dài 
thanh toán sang năm 20... 

Vốn ứng trước trong 
năm 20... 

Vốn ứng trước chưa thu hồi 
chuyến sang thu hồi vào các 

Địa điểm 
mớ tài 
khoản 

toán chuyển sang năm 20... 

Vốn ứng truớc thu hồi trong 
năm 20... 

Vốn ứng trước được kéo dài 
thanh toán sang năm 20... 

Vốn ứng trước trong 
năm 20... 

năm sau 

Sô 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 
mớ tài 
khoản 

Mã dự án 
đầu tư Kế hoạch vốn đã 

ứng trước chưa 
thu hồi 

Lũy kế vốn đã 
thanh toán đến 

năm 20.. 

Kế hoạch vốn bố 
trí thu hồi trong 

năm 20.. 

Số thu hồi theo 
kết quà giài 
ngân thực tế 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước kéo 
dài sang 
năm 20.. 

SỐ vốn đã 
thanh toán 

trong năm 20.. 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước trong 
năm 20.. 

Số vốn đã 
thanh toán 

ừong năm 20.. 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước chưa 
thu hồi 

Tổng số vốn đâ 
thanh toán đến 
năm 20... chưa 

thu hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=5-7+11 14=6-8+10+12 

TỎNG SỐ (A+B+C) 

A VỐN NSNN: 

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

1 Dư án... 

2 Dự án... 

n Vốn CTMT QG: 

/ Chương trình MTQG... 
Dư án... 

III Vốn CTMT: 
1 Chương trình... 

Dư án... 
IV Vốn NSNN khác: 

1 Nguồn ... 

Dư án... 

2 Nguồn... 

B VỔN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 

Dư án... 

c NGUỎN VỐN ĐẰU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu cỗ): 
I Nguồn vốn... 

Dư án... 
II Nguồn vốn... 

Dư án... 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

ngày tháng năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Đơn vị báo cáo: Chủ Đầu tư Biếu số 03/CĐT 

BÁO CÁO TỎNG HỢP KÉT QUẢ xử LÝ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, 
Cơ QUAN THANH TRA CỦA CÁC Dự ẢN sử DỤNG VÓN ĐẦU TƯ NGUÒN NSNN TRONG NĂM 20.ềỂ 

(Kèm theo Thông tư sổ 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chuyên đề, Dự án đầu tư 

Tổng số vốn kiểm toán, thanh tra đề nghị xử lý Tổng so vốn đã xử lý đã thực hiện của đơn vị Số chưa thưc hiên 

Ghi chú STT Chuyên đề, Dự án đầu tư 
Tổng cộng 

Thu hồi 
nộp NSNN 
do chi sai 

chế độ 

Giảm trừ 
thanh toán 

Xử lý khác Tổng cộng 

Thu hồi 
nộp NSNN 
do chi sai 

chế dộ 

Giảm trừ 
thanh toán 

Xử lý khác Tổng cộng 

Thu hồi 
nộp NSNN 
do chi sai 

chế độ 

Giảm trừ 
thanh toán 

Xử lý khác 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TỎNG SÓ 

A KÉT QUẢ XỬ LÝ CỦA KTNN: 

I VÓN NSNN: 

1 Dự án... 

2 Dự án... 

II VÓN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 
1 Dự án..ể 

III NGUỎN VÓN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 
1 Dự án... 

B KÉT QUẢ XỬ LÝ CỦA cơ QUAN THANH TRA: 

I VÓN NSNN: 

1 Dự án... 

2 Dự án... 

II VÓN TRẢI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 
1 Dự án... 

HI NGUỎN VÓN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 
1 Dự án... 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Biểu số 04/CĐT 

BẢNG ĐỎI CHIÉU SỎ LIỆU THANH TOÁN CÁC NGUỒN VÓN ĐÀU Tư THUỘC NSNN NÃM 20.... 
(Kèm theo Thông tư số 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Tên dự án đầu tư: Mã dự án đầu tư: 
Chủ đầu tư: 
Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm): 
Nguồn vốn... (Vốn ĐT theo ngành, lĩnh vực, vốn CTMT QG, vốn CTMT, vốn CK, vốn TPCP, vốn Trái phiếu chính quyền địa phương, vốn đẩu tư nguồn NSNN khác...) 

Luỹ kể vốn đã thanh 
toán từ K7C đến hết 
niên đô năm trước 

SỐ vốn tạm 
ứng theo chế 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm trước 
được tiếp tục thực hiện và thanh toán trong năm 

20. ẻ. 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20. ề. 

Luỹ kế số vốn Luỳ kế vốn 
đã thanh 

đô chưa thu của phần vốn Thanh toán Thanh toán Tổng cộng vốn 
Luỹ kế số vốn Luỳ kế vốn 

đã thanh 
Số Tông mức hồi của các tạm ứng theo Trong đó: Trong đó: đã thanh toán 

theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

Luỳ kế vốn 
đã thanh 

thứ 
tự 

Nội dung vốn đầu tư 
được duyệt 

Tổng sổ 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi 

năm trước 
nộp điều 

chinh giâm 
trong nãm 

20... 

chế độ chưa 
thu hồi từ 

khởi công đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài 
Tổng số 

Số vốn 

thanh 

toán 

KLHT 

Số vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu hồi 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20... 

Tồng số 

Số vốn 

thanh 
toán 

KLHT 

SỐ vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chưa thu 

hồi 

KLHT quyêt 
toán ừong 
nẫm 20... 

theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

đến hết 
năm kế 
hoạch 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=7+10+14 
17=5-6-7 
+11+15 18=4+9+13 

TỎNG SỐ 

A VÓNNSNN: 
I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

1 Số liêu cũa chủ đầu tư: 
Dư án... 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

2 Số liêu của KBNN nơi giao dich: 
Dư án.... 

vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

3 Chênh lệch vốn thanh toán trong năm: 

Dư án.... 

Vốn trong nước 
Vón nước ngoài 

n Vốn CTMT QG: 

1 sé liệu của chủ đầu tư: 
Dư án.... 

Von trong nước 
Vôn nước ngoài 

2 Số liệu của KBNN nơi giao dịch: 

Dư án.... 
vốn trong nước 
Von nước ngoài 

3 Chênh lêch vốn thanh toán trong năm: 

Dư án.... 
Vốn trong nước 
Von nước ngoài ị 

III Vốn CTMT: 



Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên đô năm trước 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm trước 
được tiếp tục thực hiện và thanh toán trong năm 

20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư nàm 20.. 

Luỹ kế số vổn 
tạm ứng 

theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 

quyét toán 

Luỹ kế vốn 
đă thanh 

độ chưa thu của phần vốn Thanh toán Thanh toán Tồng cộng vốn 
Luỹ kế số vổn 

tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 

quyét toán 

Luỹ kế vốn 
đă thanh 

Số Tông mửc hồi của các tạm ứng theo Trong đó: Trong đó: đã thanh toán 

Luỹ kế số vổn 
tạm ứng 

theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 

quyét toán 

Luỹ kế vốn 
đă thanh 

thứ 
tự 

Nội dung vôn đâu tư 
được duyệt 

Tổng sổ 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi 

năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

chế độ chưa 
thu hồi từ 

khởi công đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài 
rp X Á Tông so 

Số vốn 

thanh 

toán 
KLHT 

Số vốn tạm 

imgtheo 
chế độ 

chưa thu hồi 

Kế hoạch 
vốn đẩu tư 
năm 20... 

Tống số 
Số vốn 

thanh 

toán 
KLHT 

Số vốn tạm 

ứng theo che 
độ chưa thu 

hồi 

KLHT quyct 
toán trong 
năm 20ẻễ. 

Luỹ kế số vổn 
tạm ứng 

theo chế độ 
chưa thu hồi 
đến hết năm 

quyét toán 

đến hết 
năm kế 
hoạch 

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-7+10+14 
17=5-6-7 
+11+15 18=4+9+13 

Dư án... 

1 
2 
3 

IV Vốn NSNN khác: 

Dự án... 

1 
2 
3 

B VỐN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 

Dự án... 

1 

2 
3 

c VỐN TRÁI PHIÉU CHÍNH QƯYÈN ĐỊA PHƯƠNG: 
1 
2 

3 

D NGUÒN VÓN ĐẰU Tư THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 
1 
2 
3 

Ghi chú: - Cột số 4 "Lũy kế vốn đã thanh toán tò khới công đến hết niên độ năm trước" không bao gồm số vốn đã thanh toán cho dự án từ nguồn vốn ứng trước. 
- Cột số 8 "Kế hoạch vốn được kéo dài": đề nghị chi ghi phần vốn còn lại chua giải ngân thuộc kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20... 
- Các nội dung 1,2,3 ỡ các phần B, c, D được đối chiếu tưcmg tự như quy định tại mục 1,2, 3 cùa phần A. 

ngày... tháng... nám 20... .... ngày... tháng... năm 20... 
CHỦ ĐÀU TƯ KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

2 



Đon vị báo cáo: Bộ, ngành, Sờ, Ban.... Biểu 01/CQTH 
BÁO CẢO QUYÊT TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN 

Niên độ ngân sách năm 20... 
(Kèm theo Thông tư số 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chinh) 

Đơn v/ố tỉnh: đồng 

SỐTT Nội dung 

Địa 
điểm 

mở tài 
khoản 

Mẫ dự án 
đầu tu 

Tổng 
mức đầu 

tu 

Luỹ kế vòn đẵ thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hổi của các 

năm trước 
nộp điều 

chình giảm 

trong năm 
20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm của 
phẩn vốn tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thu hồi từ 

K/C đến hết 
niên độ ngân 

sách năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm truớc 
được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán ừong năm 20. 

Kế hoạch và thanh toán vổn đầu tư năm 20... 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong năm 
20.(2) 

Luỹ kế số vốn 
tạm ứng 

theo chế độ 
chua thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kể số vốn 
đã thanh toán tù 

K/C đến hết 
năm 20-. 

(4) 

SỐTT Nội dung 

Địa 
điểm 

mở tài 
khoản 

Mẫ dự án 
đầu tu 

Tổng 
mức đầu 

tu 

Luỹ kế vòn đẵ thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hổi của các 

năm trước 
nộp điều 

chình giảm 

trong năm 
20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm của 
phẩn vốn tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thu hồi từ 

K/C đến hết 
niên độ ngân 

sách năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dải 

Thanh toán 

Kê hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chua 

thanh toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tu năm 
20... 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong năm 
20.(2) 

Luỹ kế số vốn 
tạm ứng 

theo chế độ 
chua thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kể số vốn 
đã thanh toán tù 

K/C đến hết 
năm 20-. 

(4) 

SỐTT Nội dung 

Địa 
điểm 

mở tài 
khoản 

Mẫ dự án 
đầu tu 

Tổng 
mức đầu 

tu 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi (1) 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hổi của các 

năm trước 
nộp điều 

chình giảm 

trong năm 
20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm của 
phẩn vốn tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thu hồi từ 

K/C đến hết 
niên độ ngân 

sách năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dải Tống số 

SỐ vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chua 
thu hồi 

Kê hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chua 

thanh toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tu năm 
20... Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

SỐ vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chua 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong năm 
20.(2) 

Luỹ kế số vốn 
tạm ứng 

theo chế độ 
chua thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kể số vốn 
đã thanh toán tù 

K/C đến hết 
năm 20-. 

(4) 

. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11»12+1 
3 

12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-
20 22=9+12+18 

23=7-8-
9+13+19 

23=6+11+17 

TỐNG SỒ (A+B+C+D) 
Vỏn trong nước 
Vốn nước ngoài 

A VỐN NSNN: A 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

A.l Các dư án thuôc kế hoach năm 20...: 
ĩ Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

Vôn trong rtưởc 
vổn nước ngoài 

1 Vốn Chuẩn bi đầu tư 1 
Ngành..Ế 

Dự án... 
2 Vốn Thưc hiện dự án 

NgànhếẾ. 
Dự án... 

vén trong nước 
Vốn nước ngoài 

Dự án... 
II 
/ 

Vốn CTMT QG: 
— 

II 
/ Chương trình MTQG... 

— 

Dự án... 
IU Vốn CTMT: 
1 Chương trình... 

Dự án... 
IV Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 

Dư án... 
V Vốn NSNN khác: 

Dư án... 

A.2 

Các dự án không ghi kế hoạch năm 
20...còn đur vốn tạm ứng chưa thu hồi 
từ các năm trước chuyển sang năm 20..: 

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vưc: 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

1 Vốn Chuẩn bi đàu tư 
Ngành... 
Dự án... 

2 vốn Thưc hiên dư án 
Ngành... 
Dự án... 

Vôn trong nưởc 
Vôn nước ngoài J 



Đơn vị lính: đồng 

SỐTT Nội dung 

Địa 
điềm 
mở tài 
khoản 

Mã dự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vổn tạm 

ứng theo chê 
độ chưa thu 
hôi của các 

năm trước 
nộp điểu 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm của 
phần von tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thu hồi từ 

K/C đến hết 
niên độ ngân 

sách năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch và thanh toán vổn đẩu tu các năxn trước 
được kco dài thời gian thục hiện và thanh toàn trong năm 20 . 

Kể hoạch và thanh toán vốn đẳu tư năm 20... 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong năm 

20... (2) 

Luỹ kế số vốn 
tạm ứng 

ỉheo chế độ 
chua thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kế số vốn 
đã thanh toán từ 

K/C đến hết 
năm 20.. 

(4) 

SỐTT Nội dung 

Địa 
điềm 
mở tài 
khoản 

Mã dự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vổn tạm 

ứng theo chê 
độ chưa thu 
hôi của các 

năm trước 
nộp điểu 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm của 
phần von tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thu hồi từ 

K/C đến hết 
niên độ ngân 

sách năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn dược 

kéo đài 

Thanh toán 

Kê hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Sổ vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tu năm 

20.. 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong năm 

20... (2) 

Luỹ kế số vốn 
tạm ứng 

ỉheo chế độ 
chua thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kế số vốn 
đã thanh toán từ 

K/C đến hết 
năm 20.. 

(4) 

SỐTT Nội dung 

Địa 
điềm 
mở tài 
khoản 

Mã dự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tư 

Tổng số 

Tr.đỏ: vốn 
tạm 

ứng theo 
che độ chưa 
thu hồi (1) 

Sổ vổn tạm 

ứng theo chê 
độ chưa thu 
hôi của các 

năm trước 
nộp điểu 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm của 
phần von tạm 

ứng theo chế độ 
chưa thu hồi từ 

K/C đến hết 
niên độ ngân 

sách năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn dược 

kéo đài Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chua 
thu hồi 

Kê hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Sổ vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tu năm 

20.. Tổng số 

SỐ vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong năm 

20... (2) 

Luỹ kế số vốn 
tạm ứng 

ỉheo chế độ 
chua thu hồi 
đến hết năm 
quyết toán 

chuyển sang 
các năm sau 
quyết toán (3) 

Lũy kế số vốn 
đã thanh toán từ 

K/C đến hết 
năm 20.. 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11=12+1 

3 
12 13 14 15=10-11-14 16 17=18+19 18 19 20 21-16-17-

20 
22=9+12+18 

23=7-8-
9+13+19 

23=6+11+17 

lĩ Vốn CTMT Q£: 
1 Chương trình MTQG... 

Dư án... 

III VốnCTMT: 
/ ChuvnịỊ trình... 

Dự án... 

IV Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 

Dự án... 

V Vốn NSNN khác: 

Dự án... 
B VÓN TRÁI PHIÉƯ CHÍNH PHỦ: 

B.l Các dư án thuôc kế hoach năm 20...: 
/ Ngành giao thông 

Dựán.ế. 
2 Ngành thủy lợi 

Dự án... 

3 Ngành... 
Dư án... 

B.2 

Các dự án không ghi kế hoạch năm 
20...còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi 
từ những năm trước chuyển sang năm 
20..: 
Ngành... 
Dư án... 

c VÒN TRÁI PHIÉU CHÍNH QliYẺN ĐỊ A PHƯƠNG: 
1 Dự án... 
2 Dự ánỂ.. 

D NGUÒN VÓN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 
I Nguồn vốn... 

Dự án... 
H Nguồn vón... 

Dự án... 

Ghi chú: 
- Dự án không có vốn nước ngoài chi ghi một dòng. 

- Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn ngoài nước thanh toán theo cơ ché tài chính trong nước, khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm đề nghị tách riêng 01 biểu báo cáo tương tự như mẫu biểu này và đánh số thành Biểu sổ Olb/CQTH. 
- Đối với các đơn vị có vốn cấp thằng như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,... đề nghị báo cảo riêng một biểu đối với nguồn vốn cấp thảng (giống như biểu số 01/CQTH). 
- Đối với các nguồn vổn đầu tư thuộc NSNN khác đề nghị ghi rõ cụ thể từng nguồn vốn (nếu có). 
- (1) Cột số 7: Thể hiện luỹ kế số dư tạm ứng theo ché độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm trước năm quyết toán. 
- (2) Cột 22= Thề hiện tổng số vổn thanh toán KLHT quyết toán trong năm, gồm: thanh toán KLHT của phẩn vốn tạm ứng của những năm trước chuyển năm 20... (cột 9) + thanh toán KLHT của kế hoạch thuộc các năm trước chuyền sang năm 20...(cột 12)+ thanh toán 
KLHT cùa nguồn vốn được giao trong năm kế hoạch (cột 18). 

- (3) Cột 23 =(cột 7- cộĩ 8-cột 9+cột 13+cột 19): Luỹ kế sổ vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi tính đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau quyết toán theo quy định. 

- (4) Cột 24 = cột6+cột ] 1+cột 17: Thể hiện tổng số vốn đã giải ngân tính đến hết năm 20. ẵ., gồm: Lũy kế số vốn đã thanh toán từ K/C đến hết KH năm trước + Tồng số vốn đàỉhanh toán ưong năm 20... 
...,ngày tháng năm 20... 

NGƯỜI LẬP BIẺƯ thủ trường đơn vị 
(Kỷ, ghi rõ họ lên, chức vụ) (Ký. ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dầu) 



Đơn vị báo cáo: Bộ, ngành, Sờ, Ban. Biểu 02/CQTH 

BÁO CÁO KÉ HOẠCH VÀ TÍIANIỈ TOÁN CÁC NGUÒN VÓN ĐẲU Tư THUỘC NSNN - ỦNG TRƯỚC KÉ HOẠCH VỐN NĂM SAU (NẾU có) 

Niên độ ngân sách năm 20.ể. 

(Kèm theo Thông tư sỗ 85 /2017/TÍ-BTC ngày 15 tháng 8 năm 20Ỉ7 của Bộ Tài chính) 
Đơn vị linh: đồng 

Địa điềm 
mờ tài 
khoán 

Tồng số vốn ứng trước chưa thu 
hồi từ các năm trước chuyền sang 

năm 20... 

Vốn ứng tniớc thu hồi trong 
năm 20... 

Vốn ứng trước được kéo dài 
thanh toán sang năm 20... 

Vốn ứng trước trong năm 
20... 

Vốn ứng trước chua thu hồi 
chuyển sang thu hồi vào các 

năm sau 

Số 
TT 

Nội dung 
Địa điềm 
mờ tài 
khoán 

Mã dự án 
đầu tư Kế hoạch vốn đã 

ứng trước chưa 
thu hồi 

Lũy kế vốn đã 
thanh toán đến 

năm 20.. 

Kế hoạch vốn bố 
trí thu hồi trong 

năm 20.. 

Số thu hồi theo 
kết quả giải 
ngân thực tế 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước kéo 
dài sang 
năm 20.. 

Số vốn đã 
thanh toán 

trong năm 20.. 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước trong 
nấm 20.. 

Số vốn đã 
thanh toán 

trong năm 20.. 

Kế hoạch 
vốn ứng 

truớc chưa 
thu hồi 

Tổng số vốn đã 
thanh toán đến 
năm 20... chua 

thu hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=5-7+11 14=6-8+10+12 

TỎNG SÓ (A+B+C) 

A NGUỒN NSNN: 

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

1 Dự án... 

2 Dư án... 

II Vốn CTMT QG: 
1 Chương trình MTQG... 

Dư án... 

ra Vốn CTMT: 
/ Chương trình... 

Dư án... 
V Vốn NSNN khác: 

1 Nguồn ... 
Dư án... 

2 Nguồn... 

B VÓN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 

Dư án... 

c NGUỒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 

I Nguồn vốn... 

Dự án... 

II Nguồn vốn... 
Dư án... 

NGƯỜI LẶP BIÊU 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

...,ngày tháng năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dâu) 



Đon vị báo cáo: Bộ, ngành, Sở, Ban. Biểu số 03/CQTH 

BÁO CÁO TỎNG HỢP KÉT QUẢ xử LÝ CÁC KIÉN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, 
Cơ QUAN THANH TRA CỦA CÁC Dự ÁN sử DỰNG VÓN ĐẦU Tư NGUỎN NSNN TRONG NĂM 20... 

(Kèm theo Thông tư số 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 
Đơn vị tính: đồng 

STT Chuyên đề, Dự án đầu tư 

Tổng số vốn kiểm toán, thanh tra đề nghị xử lý Tổng sổ vốn đã xử lý dã thực hiện của đơn vị Số chưa thực hiện 

Ghi chú STT Chuyên đề, Dự án đầu tư 
Tổng cộng 

Thu hồi 
nộp NSNN 
do chi sai 

chế độ 

Giảm trừ 
thanh toán 

Xử lý khác Tổng cộng 

Thu hồi 
nộp NSNN 
do chi sai 

chế độ 

Giảm trừ 
thanh toán 

Xử lý khác Tổng cộng 

Thu hồi 
nộp NSNN 
do chi sai 

chá độ 

Giảm trừ 
thanh toán 

Xử lý khác 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TỎNG só 

A KẾT QUẢ XỬ LÝ CỦA KTNN: 

I VÓN NSNN: 

1 Dự án... 

2 Dự án... 

II VÓN TPCP: 
1 Dự án.. ể 

III NGUÒN VÓN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 

1 Dự án..ế 

B KÉT QUẢ XỬ LÝ CỦA cơ QUAN THANH TRA: 

I VÓN NSNN: 

1 Dự án... 

2 Dự án... 

II VÓN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: 
1 Dự án... 

UI NGUỒN VÓN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC nếu có): 

1 Dự án... 

NGƯỜI LẬP BIÈU 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Đơn vị báo cáo: Sò Tài chính Biếu 04/CQTH 
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư); KBNN Trung ương. 

BÁO CÁO TỎNG HỢP QUYẺT TC^N CÁC NGƯÒN VÓN ĐÀU TU THUỘC NSNN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 
Niên độ ngân sách năm 20... 

(Kèm theo Thông tư số 85 /20I7/TT-BTC ngày 15 thảng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 
Đơn vị tính: đồng 

SÓTT Nội dung 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tu* các năm trước 
được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm 20... Kế hoạch và thanh toán vổn đầu tư năm 20... 

Tổng cộng vón đã thanh toán trong năm 
20... 

SÓTT Nội dung 
Kế hoạch vốn 
được kéo dài 

Thanh toán 

Kể hoạch vốn 
được phép 

kéo dài sang 
năm sau (nếu 

có) 

Sổ vốn còn lại 
chira thanh 

toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vổn đẵu 
tư năm 

20ẻ.. 

Thanh toán 

Kế hoạch vổn 
đưạc phép kéo 
dài sang năm 
sau (nếu có} 

Số vốn còn lại 
chưa thanh 

toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Tổngsõ 

Trong đó: 

SÓTT Nội dung 
Kế hoạch vốn 
được kéo dài Tống sổ 

Thanh 
toán 
KLHT 

Vốn tạm 
ứngtheo 
chế độ 

chưa thu 
hồi 

Kể hoạch vốn 
được phép 

kéo dài sang 
năm sau (nếu 

có) 

Sổ vốn còn lại 
chira thanh 

toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vổn đẵu 
tư năm 

20ẻ.. 
Tổng sổ 

Thanh 
toán 
KLHT 

Vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chira 
thu hôi 

Kế hoạch vổn 
đưạc phép kéo 
dài sang năm 
sau (nếu có} 

Số vốn còn lại 
chưa thanh 

toán 
hủy bỏ 

(nếu có) 

Tổngsõ Thanh 
toán 
KLHT 

Vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hồi 

1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=3-4-7 9 10=11+12 II 12 13 14=9-10-13 15=16+17 16=5+11 17=6+12 

TONG SO (I+II): 
I VÓN ĐÀU Tư TỪ NSĐP: 

1 
Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả 
vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xể số 
kiến thiết) 

(1) Cấp tinh quàn lý 
(21 Câ£ huyên quàn lý 
(3) Cấp xă quăn lý 
2 Vốn trái phiếu chính quyền địa phương: 2 

Lính vực... 
II NGUÒN VỐN NSTVV: 
1 Vốn CTMT QG: 

(1) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(2) 

2 
Chương trình MTQG giảm nghèo bên vững (2) 

2 Vốn CTMT: 
(1) 
(2) 

Chương ưình... (1) 
(2) Chương trình... 
3 Vốn nước ngoài: 

(1) 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước: 

(1) 

Ngành, tĩnh vực 

(2) 
Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi cùa các nhà 
tài trơ nơớc ngoài: 
Ngành, tĩnh vưc 

4 Von trái phiếu Chính phũ: 
(1) Giao thông 
(2) Thủy lơi 
(3) Ytế 
(4) Giáo duc 
5 Vốn eôttg trái quốc gia: 

Ngành, tĩnh vuc 

6 
Vốn bổ sung từ nguồn dự phòng, lãng thu 
NSNN... (nều có): 
Nguôn vốn... 

7 Vốn N8NN khác (nếu có): 
Nguôn vôn... 

NCTÍHLẠPB,Él, ""ìtoữcãĩãà*, , 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên. chícc vụ và đóng dấu) 



©ƠI) vị báo cáo: Bộ, ngành trung ương Biểu số 05/CQTH 

BẢNG ĐỎI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN CÁC NGUÒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN NĂM 20. .. 
(Kèm theo Thông tư số 85 /20Ỉ7/TT-BTC ngày 15 thảng 8 năm 20ỉ 7 của Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tínhế- đồng 

số 
thứ 
tự 

Nội đung 

Tổng mức 
vốn đầu 
tư được 

duyệt 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vốn tạm 
úng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
nãm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ữong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ừong năm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ 
khởi công đến 

hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Kế hoạch và thanh toản vốn đầu tư năm tniớc 
được tiếp tục thực hiện và thanh toán trong năm 20.. ẵ 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20.. ề 

Tông cộng 
vốn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ửong năm 

20... 

Luỹkếsố 
vổn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 

đến hết 
năm quyết 

toán 

Luỹ kế vốn 
đã thanh 
toán từ 

K/C đến hết 
năm kế 
hoạch 

số 
thứ 
tự 

Nội đung 

Tổng mức 
vốn đầu 
tư được 

duyệt 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vốn tạm 
úng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
nãm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ữong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ừong năm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ 
khởi công đến 

hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vôn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 
thanh 
toán 

hủy bò 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20ẵ.. 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
đài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hùy bò 
(nếu có) 

Tông cộng 
vốn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ửong năm 

20... 

Luỹkếsố 
vổn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 

đến hết 
năm quyết 

toán 

Luỹ kế vốn 
đã thanh 
toán từ 

K/C đến hết 
năm kế 
hoạch 

số 
thứ 
tự 

Nội đung 

Tổng mức 
vốn đầu 
tư được 

duyệt 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vốn tạm 
úng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
nãm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ữong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ừong năm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ 
khởi công đến 

hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài Tổng số 

Trong đó: Kế hoạch 
vôn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 
thanh 
toán 

hủy bò 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20ẵ.. Tồng số 

Trong đó: Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
đài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hùy bò 
(nếu có) 

Tông cộng 
vốn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ửong năm 

20... 

Luỹkếsố 
vổn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 

đến hết 
năm quyết 

toán 

Luỹ kế vốn 
đã thanh 
toán từ 

K/C đến hết 
năm kế 
hoạch 

số 
thứ 
tự 

Nội đung 

Tổng mức 
vốn đầu 
tư được 

duyệt 

Tồng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi 

Sổ vốn tạm 
úng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
nãm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ữong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ừong năm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ 
khởi công đến 

hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài Tổng số 
Sô von 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 

hồi 

Kế hoạch 
vôn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 
thanh 
toán 

hủy bò 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20ẵ.. Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
đài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hùy bò 
(nếu có) 

Tông cộng 
vốn đã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ửong năm 

20... 

Luỹkếsố 
vổn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 

đến hết 
năm quyết 

toán 

Luỹ kế vốn 
đã thanh 
toán từ 

K/C đến hết 
năm kế 
hoạch 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20=7+ 
10+16 

21=5-6-7 
+11+17 22=4+9+15 

TỚNG SÓ 

A VÓN NSNN: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

1 Số liêu của đcrn vị: 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

2 Số liêu của KBNN trung ương: 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

3 Chênh lêch vốn thanh toán trong năm: 
vẻn trong nước 
Vẻn nước ngoài 

n Vốn CTMT: 
1 Số liệu của đ<rn vi: 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

2 Số liệu của KBNN trung trong: 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

3 Chênh lêch vốn thanh toán trong năm: 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

m vốn NSNN khác: 
1 
2 
3 

B VÓN TRÁI PHIÉII CHÍNH PHỦ: 
1 
2 
3 

r NGUÒN VÓN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 
1 
2 
3 

1 



Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/c đến hết 
niên độ năm trước 

Số vốn tạm 
Thanh toán 

KLHT 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm trước 
được tiếp tục thực hiện và thanh toán trong nám 20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20. 

Tổng mức 
vổn đầu 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/c đến hết 
niên độ năm trước 

ứng theo chế 
độ chưa thu 

trong năm 
cùa phan vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 
thu hồi từ 

khởi công đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Thanh toán 

Số vốn 

Thanh toán 
Tông cộng 

vồn đã 
Luỹ kế số 

vốn tạm ứng 
Luỹ kế vốn 

đã thanh 
toán từ Số 

Nội dung 

Tổng mức 
vổn đầu 

hồi cùa các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giàm 
ứong năm 

20... 

trong năm 
cùa phan vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 
thu hồi từ 

khởi công đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

Trong đó: Ke hoạch 
Số vốn Trong dó: Kế hoạch 

Số vốn còn 
thanh toán 

KLHT 
quyết toán 
ừong năm 

20... 

theo chế độ 
chưa thu hồi 

đến hết 
năm quyết 

toán 

Luỹ kế vốn 
đã thanh 
toán từ 

thứ 
tự 

Nội dung 
tư được 

duyệt 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi 

hồi cùa các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giàm 
ứong năm 

20... 

trong năm 
cùa phan vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 
thu hồi từ 

khởi công đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 

K.ế hoạch 
vốn được 

kéo đài Tổng số 
SỐ vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 

hồi 

vôn được 
phép kéo 
đài sang 
năm sau 
(nếu có) 

chưa 
thanh 
toán 

hủy bò 
(nếu có) 

Kc hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20... Tổng số 

Số vổn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
úng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi 

vôn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

lại chưa 
thanh toán 

hủy bò 
(nếu có) 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
ừong năm 

20... 

theo chế độ 
chưa thu hồi 

đến hết 
năm quyết 

toán 

K/C đèn hêt 
năm kế 
hoạch 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20=7+ 
10+16 

21=5-6-7 
+11+17 22«4+9+15 

- Cột số 8 "Kế hoạch vốn được kéo dài": đề nghị chỉ ghi phần vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20... 
- Các nội dung 1,2,3 ở các phần B, c được đối chiếu tương tự như quy định tại mục 1,2,3 của phần A. 
- Đổi với các dự án được giao kế hoạch vốn ngoài nước thanh toán theo cơ chế tài chỉnh ừong nước, khi lập bảng đối chiếu số liệu đề nghị tách riêng 01 Bảng báo cáo tương tự như mẫu biểu này. 

.... ngày .ề. tháng... năm 20... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

.... ngày ế.. thảng... năm 20... 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Kho bạc Nhà nưóc Biểu 01/KBQT 

BÁO CÁO QUYỂT TOÁN CÁC NGUÒN VÓN ĐÀU Tư THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÃM 20... CỦA CÁC Bộ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG 
(Tổng hợp chi tiết theo nguồn và theo đơn vị) 

(Kèm theo Thông tư sổ 85 /20Ỉ7/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh) 

Luỹ kế vốn đẵ thanh 
toán tử K/C đến hết 
niên độ năm trước Sổ vốn tạm 

ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phần 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
tù K/c đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 
năm 20.. Ế 

Kê hoạch và thanh toán vốn đầu tư cảc năm trước 
được kco đài thời gian thực hiện và thanh toán trong năm 20... 

Ke hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20... 

Tổng 
cộng von 
đã thanh 

toán 
KLHT 
quyết 
toán 
trong 

năm 20... 

Luỷ kế số 
vốn tạm 

ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phần 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
tù K/c đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 
năm 20.. Ế 

Thanh toán Thanh toán 
Tổng 

cộng von 
đã thanh 

toán 
KLHT 
quyết 
toán 
trong 

năm 20... 

Luỷ kế số 
vốn tạm 

ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

SỐTT Nội dung 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phần 

vốn tạm ứng 
theo chế độ 
chưa thu hồi 
tù K/c đến 
hết niên độ 
ngân sách 
năm trước 
năm 20.. Ế 

Kế hoạch 
vốn được 

kco đài 
Tổng số 

SỐ vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

SỐ vốn tạm 
ứng theo 
ché độ 

chưa thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
đài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
năm 20... 

Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Ke hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(náu có) 

Số vốn 
còn lại 

chưa thanh 
toán 

hủy bỏ 
(nếu có) 

Tổng 
cộng von 
đã thanh 

toán 
KLHT 
quyết 
toán 
trong 

năm 20... 

Luỷ kế số 
vốn tạm 

ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12=7-8-11 13 14=15+16 15 16 17 
18=13-14-

17 
19=6+9+1 

5 
20=4-5-

6+10+16 
21=3+8+14 

TÒNG SỐ (A+B) 
Vốn trong nước 
vén nước ngoài 

A TRUNG ƯƠNG: 
I VỐN NSNN: 

Vỏn trong nước 
Vốn nước ngoài 

Trong đó: 
1 vén đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

Vẩn trong nước 
Vốn nước ngoài 

2 Vốn CTMT: 
3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 
4 Vốn NSNN khác: 
II VỎN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 
III NGUÒN VỐN ĐÀU TƯ THƯỘC NSNN KHÁC (nếu có): 

BỌ, NGANH... 
Ị VÓN NSNN: 

Von trong nước 
Vốn nước ngoài 

Trong đó: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

2 Vốn CTMT: 
3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 
4 Vốn NSNN khác: 
II VỐN TRÁI PHIỂU CHÍNH PHỦ: 
III NGUÒN VÓN ĐÀTJ TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 

BO, NGANH... 

B »IA PHƯƠNG: 
I VON ĐÀUTƯTỪNSĐP: 



1 

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 

(bao gồm că vốn đầu tư từ nguồn 
thu tiền sử dụng đất, xồ số kiến 
thiết) 

(1) Câp tinh quàn lý 
(2) Cấp huyỄn quàn lý 
(3) Câp xã quàn lv 

2 
Vốn trái phiếu chính quyền địa 
phương: 
Lĩnh vưc... 

II NGUÒN VỐN NSTVV: 
1 Vốn CTMT QG: 

(1) 
Chuơng trinh MTQG xây dựng nông 
thôn mới 

(2) 
Chương trìrih MTQG giâm nghèo bên 
vững 

2 Vốn CTMT: 
0) Chương trình... 
(2) Chương trinh... 

3 Vốn nước ngoài: 

(1) 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài 
chính trong nước: 
Ngành, tĩnh vực 

(2) 
Vốn vay ODA và vốn vay iru đãi 
cùa các nhà tài trợ nước ngoài: 
Ngành, tĩnh vực 

4 Vốn trái phiếu Chính phủ: 
(1) Giao thông 
(2) Thúy lơi 
(ỉ) Ytế 
(4) Giáo dục 
5 Vốn công trái quốc gia: 

Ngành, lĩnh vực 

6 
Vấn bể sung từ nguần dự phòng, 
tăng thu NSNN... (nếu có): 
Nguôn vôn... 

1 Vốn NSNN khác (nếu có): 
Nguồn vốn... 

TĨNH... 
I VÓNĐẲUTƯTỪNSĐP: 

1 

Vấn đầu tư trong cân đối NSDP 
(bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn 
thu tiền sử dụng đất, xể số kiến 
thiết) 

(1) Câp tĩnh quản ]ý 
(2) Cấp huyện quản lý 

Câp xã quản lý 

2 
Vốn trái phiếu chính quyền địa 
phương: 
Lĩnh vực... 

II NGUÒN VỐN NSTW: 
1 Vốn CTMT QG: 

0) 
Chưcmg trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới 

(2) 
Chương trình MTQG giám nghèo bên 
vững 



2 Vốn CTMT: 
(1) Chưcmg trình... 
(2) Chuơng trinh ... 
3 Vốn nước ngoài: 

(1) 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chl tài 
chính trong niróc: 
Ngành, ỉĩnh vực 

(2) 
Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trọ- nước ngoài: 
Ngành, ữnh vực 

4 Vốn trái phiếu Chinh phũ: 
(1) Giao thông 
(2) Thúy lợi 
(3) Ytê 
(4) Giáo dục 
5 Vốn công trái quốc gia: 

Ngành, Knh vưc 

6 
Vốn bể sung từ nguồn dự phòng, 
tãng thu NSNN... (nếu có): 
Nguôn vốn... 

7 Vốn NSNN khác (nếu có): 
Nguôn vốn... 

TINH... 

- Đối với các Bộ, ngành, địa phưong không có vôn ngoài nước chì ghi một dòng. 

-Đối với vốn ngoài nước thanh toán theo cơ chế tài chính trong nước của các Bộ, ngành khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm đề nghị tách riêng 01 biểu báo cáo tương tự như mẫu biểu này và đánh số thành Biều Olb/KBNN. 
NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM Đốc KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Ký. ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Kho bạc Nhà nước r Biêu 02/KBQT 
BẢO CẢO QUYÉT TOÁN CÁC NGUÒN VÓN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 20....CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRƯNG ƯƠNG 

(Tổng hợp theo đơn vị và chì tiết dự án) 
(Kèm theo Thông iư số 85 /2ỠỈ7/TT-BTC ngày ỉ 5 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: đồng 

Số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mớ tài 
khoản 

Mã đự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tu 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20ẽ.. 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phẩn vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

Ihu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đẩu tư các năm trước 
dược kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán Ưong năm 20... 

Kc hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20.. 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
Ưong năm 

20.. 

Luỷ kế số 
von tạm 

ứng 
theo chế 
dộ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
tù K/C đến 

hét nảm 
20... 

Số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mớ tài 
khoản 

Mã đự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tu 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20ẽ.. 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phẩn vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

Ihu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
nảm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
Urnăm 

20. ẵ. 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn côn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bỏ 

(nểu có) 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
Ưong năm 

20.. 

Luỷ kế số 
von tạm 

ứng 
theo chế 
dộ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
tù K/C đến 

hét nảm 
20... 

Số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mớ tài 
khoản 

Mã đự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tu 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chua 

thu hồi 

Sổ vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20ẽ.. 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phẩn vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

Ihu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn được 

kéo dài Tổng sổ 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
nảm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
Urnăm 

20. ẵ. 
Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn côn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bỏ 

(nểu có) 

Tổng cộng 
vốn đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
Ưong năm 

20.. 

Luỷ kế số 
von tạm 

ứng 
theo chế 
dộ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
tù K/C đến 

hét nảm 
20... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12+13 12 13 14 15=10-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22=9+12+18 
23=7-8-

9+13+19 
24=ế+11+17 

TÒNG SÓ (I+Il+m) 
vốn trong nước 
Vồn nước ngoài 

_JL VỐN NSNN: _JL 
Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

Trong đó: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, ìĩnh vực: 

Vốn trong nước 
vén nước ngoài 

2 vốn CTMT: 

3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đát: 
4 vến NSNN khác: 
n VÓN TRÁI PHIÊU CHỈNH PHỦ: 
HI NGUỎN VÓN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHẢC (néu có): 

BỘ...(A+B+C) 
Vồn trong nước 

~~Ã 
Vồn nước ngoài 

~~Ã VÒN NSNN (A1+A2): 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

A.l 
I 

Các dư án thuộc kế hoach năm 20ế..: A.l 
I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh virc: 

Vốn trong nước 

~T 
Vốn nước ngoài 

~T Vốn Chuẩn bi đầu tư 
Ngành... 

2 

Dư án... 

2 Vốn Thưc hiên dir án 
Ngành... 
Dự án... 

Von trong nước 
Vốn nước ngoài 

Dư án... 

n vón CTMT: 

_L 

III 

Chương trình... _L 

III 
Dự án... 

_L 

III Vốn từ nguồn thu tiền sử đung đất: 
Dự án... 

IV vón NSNN khác: 
Dư án... 

A.2 

Các dự án không ghi kê hoạch năm 20...còn dư 
vốn tạm úng chưa thu hồi từ những năm trước 
chuyển sang năm 20..: 

1 Vốn đầu tu theo ngành, lĩnh vưc: 
Vỏn trong nước 
Vốn nước ngoài 

1 Vốn Chuân bi ớâu tư 1 
NgànhỆ.. . 



Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết sả vốn tạm 

ứng theo 
chế độ 

Thanh toán 
KLHT 

Kế hoạch vả thanh toán vốn dầu tư các năm trước 
được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán ữong năni 20... Kế hoạch vá thanh toa Vốn dầu tư năm 20. 

Luỹ kổ số 
von tạm niên độ năm trước 

sả vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 

trong nãm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Thanh toán Thanh toán 
Tồng cộng 

vón đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong nám 

20. 

Luỹ kổ số 
von tạm Lũy kế sồ 

vổn đã 
thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

SỔ 
TT 

Nội dung 
Địa điêm 

mở tài 
khoản 

Mã dự án 
dầu tư 

Tồng 
mức đầu 

tu 

Tồng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi 

chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điểu 

chinh giảm 
trong nẫm 

20... 

trong nãm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kc hoạch 
vốn đuợc 

kéo dài Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hoi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
nãrc sau 
(nểu có) 

Số vốn 
còn lại 
chua 

Thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Ke hoạch 
von đầu 
tư nãm 

20... Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

K.LHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Ke hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bò 

(nếu có) 

Tồng cộng 
vón đã thanh 
toán KLHT 
quyết toán 
trong nám 

20. 

theo chế 
độ chua 
thu hồi 
đến hét 

năm quyết 
toán 

Lũy kế sồ 
vổn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12+13 12 13 14 15=10-14 16 17=18+19 18 19 20 21-16-17-20 22=9+12+18 
23=7-8-

9+13+19 
24=6+11+17 

Dự án... 

2 Vốn Thưc hiên dư án 
Ngành... 
Dư án... 

Vôn trong nước 
Vôn nước ngoài 

Dự án... 
II VốnCTMT: 
1 Chương trình... 

Dự án... 

III Vốn từ nguồn thu tiền sử dung đất: 
Dự án... 

IV Vốn NSNN khác: 
Dư án..ế 

B VỐN TRẢI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 
Bềl Các dư án thuôc kế hoach năm 20...: 
/ Ngành giao thông 

Dự án... 
2 Ngành thủy lợi 

Dự án... 

3 Ngành... 
Dự án... 

B.2 
Các dự áo không ghi kế hoạch năm 20...còn 
dư vốD tạm ứng chưa thu hồi ỉừ các năm 
trước chuyển sang năm 20.ằ: 

/ Ngành... 
Dự án... 

c NGUÒN VÓN ĐÀU TƯ TIỈUỘC NSNN KHÁC (nếu có); 

I Nguồn vốn... 
Dựản... 

11 Nguồn vốn,.. 
Dự án... 

Bộ... 

Ghi chú: 
- Dự án không có vốn ngoài nước chi ghi một dòng. 
- Đối với dự án chi bằng ngoại tệ thì bổ sung thêm ừong quyết toán một dòng (dưới dòng vốn trong nước) trong đó chi bằng ngoại tộ là bao nhiêu và thống nhất chi ngoại tệ bằng đô ia Mỹ. 

- Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn ngoài nước thanh toán theo cơ chế tài chính trong nước cùa các Bộ, ngành, khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm đề nghị tách riêng 01 biểu báo cáo tương tự như mẫu biểu này và đánh số thành 02b/KBNN. 
....ngày tháng năm 20.. 

NGƯỜI LẤP BIẺU giám ĐÓC kho bạc nhà nước 
(Ký. ghi rõ họ lẽn, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vự và đóng dấu) 



Kho bạc Nhà nước ắ ^ Biều 03/KBQT 
BẢO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 20....CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHÓ 

(Tổng hợp theo đơn vị và chi tiết dự án) 
(Kèm theo Thông tu sổ 85 /20I7/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 20ì 7 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: đồng 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đén hết 
niên độ năm truởc 

SỐ vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ưong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phần vốn 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm trước 
đuợc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán trong nãm 20... 

Kế hoạch và thanh to an vốn đầu tư năm 20.. 

Tồng cộng 
von đã 

Luỹ kế số 
Lũv kế số 

vốn đã 
Địa điểm 

mỡ tài 
khoản 

Tổng 
mức đầu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đén hết 
niên độ năm truởc 

SỐ vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ưong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

trong năm 
của phần vốn Thanh toán Thanh toán 

Tồng cộng 
von đã 

von tạm 
ứng 

theo chế 
độ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũv kế số 
vốn đã 

Số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mỡ tài 
khoản 

Mã dự án 
đầu tư 

Tổng 
mức đầu 

tư 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo chế 
độ chưa thu 

hồi 

SỐ vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi của các 
năm trước 
nộp điều 

chinh giảm 
ưong năm 

20... 

tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/c 
đén hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vổn được 

kéo đài Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
ứng theo 

chế độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
nảm sau 
(nếu có) 

SỐ vốn 
còn lại 
chua 

thanh toán 
hủy bò 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tư năm 

20 
Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn đuợc 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bõ 

(nếu có) 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20. 

von tạm 
ứng 

theo chế 
độ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22-9+12+18 
23=7-8-
9+13+19 

24=6+11+17 

TÓNG SÓ (I+n) 
I VÓN ĐÀU TƯ TỪ NSĐP: 

1 

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm 

cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất, xổ số kién thiết) 

(1) Cấp tinh quàn lý 

(2) Cấp huyện quản lý 

(3) Câp xã quàn lý 

2 Vốn trái phiếu chính quyền địa phương: 

Lĩnh vực... 

n NGUỒN VÙN NSTW: 

1 Vốn CTMT QG: 

(1) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(2) Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững 
2 VÓI1 CTMT: 

(1) Chương trình ... 

(2) Chương trình... 

3 Vốn nước ngoài: 

(1) 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính 

trong nước: 
Ngành, lĩnh vưc 

(2) 
Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trự nước ngoài: 

Ngành, lĩnh vưc 
4 Vốn trái phiếu Chính phủ: 

0) Giao thông 
(2) Thủy lợi 
(3) Yiẽ 
(4) Giáo duc 
5 Vốn công trái quốc gia: 

Ngành, lĩnh vưc 

6 

Vốn bổ sung íừ nguồn dự phỏng, tăng thu 
Nsm.ệ (nếu có): 
Nguôn vôn... 

7 Vốn NSNN khác (nếu có): 
Nguôn vôn... 

TL\TH.ẽẻ 

A Các dư án thuộc kế hoạch năm 20...: 

I VÒN ĐÀU TƯ TỪ NSĐP: 

1 
Vốn đầu tir trong cân đối NSĐP (bao gồm 
cà vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất, xổ số kiến thiết) 

(1) cẩp tinh quản lý 

Dự án... 

(2) Cấp huyên quàn lý 

(3) Cấp xâ quản lý 
2 Vốn trái phiếu chính quyền đia phương: 

Lĩnh VƠCẾ.. 



số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoán 

Mă dự án 
dầu tư 

Tông 
mức đẩu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi cúa các 
năm truớc 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20ề.. 

Thanh toán 
KI.HT 

trong nãm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kố hoạch và thanh toán vốn dẳu lư các năm trưỡc 
dược kẽo dài thởi gian thực hiện và thanh toán irong nãm 20. 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20. 

Tổng cộng 
vốn dã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20.. 

Luỳ kế số 
vốn tạm 

ửng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
đốn hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từK/Cđén 

hết năm 
20.. 

số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoán 

Mă dự án 
dầu tư 

Tông 
mức đẩu 

tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm trước 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi cúa các 
năm truớc 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20ề.. 

Thanh toán 
KI.HT 

trong nãm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn dược 

kéo đài 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hùy bò 

(nếu có) 

Kc hoạch 
vốn đau 
tư năm 

20.. ệ 

Thanh loán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bỏ 
(néucó) 

Tổng cộng 
vốn dã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20.. 

Luỳ kế số 
vốn tạm 

ửng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
đốn hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từK/Cđén 

hết năm 
20.. 

số 
TT 

Nội dung 
Địa điểm 

mờ tài 
khoán 

Mă dự án 
dầu tư 

Tông 
mức đẩu 

tư 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo chề 
độ chưa thu 

hồi 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hồi cúa các 
năm truớc 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20ề.. 

Thanh toán 
KI.HT 

trong nãm 
của phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 

năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
vốn dược 

kéo đài Tồng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn tạm 
úng theo 

chế độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hùy bò 

(nếu có) 

Kc hoạch 
vốn đau 
tư năm 

20.. ệ 
Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm ứng 
theo ché 
độ chưa 
thu hổi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
năm sau 
(nếu có) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
hủy bỏ 
(néucó) 

Tổng cộng 
vốn dã 

thanh toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20.. 

Luỳ kế số 
vốn tạm 

ửng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 
đốn hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế số 
vốn đã 

thanh toán 
từK/Cđén 

hết năm 
20.. 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15=10-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22=9+12+ỉ8 
23=7-8-
9+13+19 

24=6+11+17 

Dư án... 

II NGUON VỐN SSTVY: 
1 ván CTMT QG: 

(1) Chưcmg trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Dự án... 
(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bên vững 

Dự án... 
2 vốn CTMT: 

(1) Chương trình... 
Dự án... 

(2) Chương tình... 
Dự án... 

3 Vốn nước ngoài: 

(1) 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính 
trong nước: 
Ngành, tĩnh vực 
Dự án... 

(2) 
Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài: 
Ngành, lĩnh vưc 
Dự án... 

4 Vốn trái phiếu Chính phù: 
(lì Giao thông 

Dưán.ể. 
(2) Thủy lơi 

Dự án... 
(Sì Ytể 

Dư án... 
(4) Giảo duc 

Dự án... 
5 Vốn công trái quốc gia: 

Ngành, lĩnh vuc 
Dự án... 

6 
Von bỗ sung ngoài kế hoạch được 
giao (nếu có...): 
Nguồn vốn... 
Dư án... 

7 Vốn NSNN khác (nếu có): 
Nguồn vốn... 

Dư án... 

B 

Các dự án không ghi kế hoạch năm 20..ễcòn 
dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm 
trước chuyển sang năm 20..: 

Ị VỐN ĐÀƯTƯTỪNSDP: 

1 
Vốn đầu tư trong cân đổi NSĐP (bao gồm 
cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất, xồ số kiến thiết) 

(1) Cấp tình quàn lý 
Dư án... 

Í2) Cấp huyên quàn lý 
(3) Cấp xã quản lý 
2 Vốn trái phiếu chính quyền đia phương: 

Lĩnh vưcễ.. 



SỐ 
TT 

Nội đung 
Địa điểm 

mở tài 
khoàn 

Mã dự án 
đầu tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm truớc 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hổi của cảc 
nărn trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ưong nãm 
cùa phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 
năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch và thanh toản vốn dầu tư các nám trước 
dược kéo dài thời gian thục hiện và thanh toán trong năm 20... 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 20.. ắ 

Tổng cộng 
vốn đã 

thành toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20... 

Luỹ kế số 
vốn tạm 

ủng 
theo chế 
độ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế sổ 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

SỐ 
TT 

Nội đung 
Địa điểm 

mở tài 
khoàn 

Mã dự án 
đầu tư 

Luỹ kế vốn đã thanh 
toán từ K/C đến hết 
niên độ năm truớc 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hổi của cảc 
nărn trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ưong nãm 
cùa phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 
năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
von được 

kéo dài 

Thanh toán 

Kể hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
nảm sau 
(nếu có) 

SỐ vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bõ 

(nểu có) 

Ke hoạch 
vốn đầu 
tư năm 

20... 

Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dãi sang 
nảm sau 
(nếu cỏ) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
húy bò 

(nếu có) 

Tổng cộng 
vốn đã 

thành toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20... 

Luỹ kế số 
vốn tạm 

ủng 
theo chế 
độ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế sổ 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

SỐ 
TT 

Nội đung 
Địa điểm 

mở tài 
khoàn 

Mã dự án 
đầu tư 

Tông 
mức đầu 

tu 

Tổng số 

Tr.đó: vốn 
tạm 

ứng theo chế 
độ chua thu 

hồi 

Số vốn tạm 
ứng theo chế 
độ chưa thu 
hổi của cảc 
nărn trước 
nộp điều 

chinh giảm 
trong năm 

20... 

Thanh toán 
KLHT 

ưong nãm 
cùa phần vốn 
tạm ứng theo 
chế độ chưa 

thu hồi từ K/C 
đến hết niên 
độ ngân sách 
năm trước 
năm 20... 

Kế hoạch 
von được 

kéo dài Tổng số 

Số vốn 
thanh 
toán 

KLHT 

SỐ vốn tạm 
ứng theo 

chể dộ chưa 
thu hồi 

Kể hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dài sang 
nảm sau 
(nếu có) 

SỐ vốn 
còn lại 
chưa 

thanh toán 
hủy bõ 

(nểu có) 

Ke hoạch 
vốn đầu 
tư năm 

20... 
Tổng số 

Số vổn 
thanh 
toán 

KLHT 

Số vốn 
tạm úng 
theo chế 
độ chưa 
thu hồi 

Kế hoạch 
vốn được 
phép kéo 
dãi sang 
nảm sau 
(nếu cỏ) 

Số vốn còn 
lại chưa 

thanh toán 
húy bò 

(nếu có) 

Tổng cộng 
vốn đã 

thành toán 
KLHT 

quyết toán 
trong năm 

20... 

Luỹ kế số 
vốn tạm 

ủng 
theo chế 
độ chua 
thu hồi 
đến hết 

năm quyết 
toán 

Lũy kế sổ 
vốn đã 

thanh toán 
từ K/C đến 

hết năm 
20... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12+13 12 13 14 15=10-14 16 17=18+19 18 19 20 21-16-17-20 22=9+12+18 
23=7-8-
9+13+19 

24=6+11+17 

Dự án..ễ 

11 NGUÒN VÒN NSTVV: 
1 vón CTMT QG: 

(1) Chương trinh MTQG xây dưng nông thôn mới 
Dự án... 

(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bên vững 
Dư án... 

2 Vốn CTMT: 
n ì  Chương trình ... 

Dư án... 
p.) Chương trình... 

Dự án... 

3 

(1) 

Vốn nước ngoài: 3 

(1) 
Vốn ODA giài ngấn theo cơ chế tài chính 
trong nirởc: 
Ngành, lĩnh vực 

—— 
Dư ánệ.ắ 

—— 

(2) 
Vốn vav ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trơ nước ngoài: 

—— 

Ngành, tĩnh vực 

4 Vốn trái phiếu Chính phủ: 
m Giao thông 

(2) Thúy lợi 

(3) Ytể 
Dự án..ệ 

(-*) Giáo duc 
Dự án... 

5  Vốn công trái quốc gia: 
Ngành, lĩnh vực 
Dự án... 

6  
Vốn bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu 
NSNN.ẻ. (nếu có): 
Nguồn vốnẻ.. 

Dự án... 
7  Vốn NSNN khác (nếu có): 

Nguồn vốn... 
Dự án... 

TINH.ế. 

Ghi chú: 
- Dự án không có vốn ngoài nước chi ghi một dòng. 
- Đối VỚI đự án chi bàng ngoại tệ thi bồ sung thêm ữong quyết toán một dòng (dưới dòng vốn trong nước) trong đó chi bằng ngoại tệ là bao nhiêu và thống nhất chi ngoại tệ bằng đô la Mỹ. 

., ngày tháng năm 20. 

NGƯỜI LẶP BIẾU giám ĐÓC kho bạc nhà nước 
(Ký, ghi rõ họ lên, chức vụ) (Ký, ghì rõ họ lẽn, chức vụ vò đóng dẩu) 



Kho bạc Nhà nước Biểu 04/KBQT 

BÁO CÁO KÉ HOẠCH VÀ THANH TOÁN CÁC NGUÒN VÓN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN - ỨNG TRƯỚC KÉ HOẠCH VỐN NĂM SAU 

Niên độ ngân sách năm 20... 
(Kèm theo Thông tư số 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: đồng 

Số 
Địa điếm 

Mã dự 
đầu tư 

Tổng số vốn ứng truớc chưa 
thu hồi từ các năm truớc 
chuyển sang năm 20... 

Vốn ứng trước thu hồi 
trong năm 20... 

Vốn ứng trước được kéo dài 
thanh toán sang năm 20... 

Vốn ứng trước trong năm 
20... 

Vốn ứng trước chua thu hồi 
chuyến sang thu hồi vào các 

năm sau 

TT 
Nội dung mờ tài 

khoản 

Mã dự 
đầu tư 

Kế hoạch vốn 
đã ứng trước 
chưa thu hồi 

Lũy kế vốn 
đã thanh 
toán đến 
năm 20.. 

Kế hoạch 
vốn bố trí thu 

hồi trong 
năm 20.. 

Số thu hồí 
theo kết quá 

giái ngân 
thực tế 

Kế hoạch vốn 
ứng trước kéo 
dài sang nấm 

20.. 

Số vốn đã 
thanh toán 

trong nám 20.. 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước trong 
năm 20.. 

Số vốn đã 
thanh toán 
trong năm 

20.. 

Kế hoạch 
vốn ứng 

trước chưa 
thu hồi 

Tổng số vốn 
đã thanh toán 

đến năm 
20.. . chưa thu 

hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=5-7+11 14=6-8+10+12 

TỎNG SÓ 

I VỐN NSNN: 

Trong đó: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

2 Vốn CTMT QG: 

3 Vốn CTMT: 

4 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 

5 Vốn NSNN khác: 

II VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: 

III NGUÒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC: 

A TRUNG ƯƠNG (I+II+III); 

I NGUÒN NSNN: 

Trong đó: 
1 Vốn đầu tir theo ngành, lĩnh vực: 

2 Vốn CTMT: 

3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
4 Vốn NSNN khác: 
II VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: 
III NGUÒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có); 

Bộ.... 
I VỐN NSNN: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

Dư án... 
2 Vốn CTMT: 
* Chương trình... 

Dự án... 

3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
Dự án... 

4 Vốn NSNN khác: 
Dự án... 



II 
1 

ni 
1 

VÓN TRÁI PHIẺU CHÍNH PHỦ: 
Dự án... 
NGUỐN VỐN ĐẤU Tư THUỘC NSNN KHÁC (nếu cỏ): 

Nguồn vốn... 
Dự án... 
Nguồn vốn... 

Dự án... 

ĐỊA PHƯƠNG: 

NGUÒN NSNN: 

Bộ.-Ệ. 

Trong đó: 

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

Nguồn vốn CTMTQG 

3 

4 

II 

Nguồn vốn CTMT 

Vốn NSNN khác: 

VÓN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ: 

III NGUÒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có); 

TỈNH... 
NGUỎN NSNN: 
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 
Dụ án.. 
Nguồn vốn CTMT QG: 
Chương trình MTQG.. 

Dự án... 
Nguồn vốn CTMT: 
Chương trinh. 

Dự án.. 
Vén NSNN khác: 
Dự án... 
NGUỎN TPCP: 
Dự án... 

III NGUÒN VỐN ĐÀU TƯ THUỘC NSNN KHÁC (nếu có): 

Nguồn vốn. 
Dự án... 
Nguồn vỏn. 
Dự án... 

TỈNII. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

...,ngày tháng năm 20.. 
GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Co- quan: KBNN (hoặc các đơn vị nhận lệnh chi tiền) Biểu 05/KBQT 

BÁO CÁO TÒNG HỢP THANH TOÁN CÁC NGUỒN VÓN ĐÀU TU THUỘC NSNN THEO MỤC LỤC NSNN 
NIÊN Độ NGÂN SÁCH NĂM 20.ếẳệ 

(Kèm theo Thông tư sổ 85 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Phần I- chi tiết theo nguồn, chương, loại, khoản, mục 
Đcm vị tính: đồng 

Nguồn vốn 
Mục 

stt Nguồn vốn Chương Loại Khoản Tiểu mục 
Tổng cộng 9200 9250 9300 9350 9400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A Vốn thực hiện bằng hình thức rút dự toán: 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

Trong đó: 
I Vốn NSNN: 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

Bao gôm: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

Vốn trong nước 
Vỏn nước ngoài 

2 Vốn CTMTQG: 
3 Vốn CTMT: 

Vốn trong nước 
Vôn nước ngoài 

4 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
5 Vốn NSNN khác: 
II Vốn Trái phiếu Chính phủ: 
III Vốn Trái phiếu chính quyền địa phưong: 
IV Các nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN khác (nếu có): 
1 Nguôn vốn.Ế. 
2 Nguồn vốn... 
B Vốn thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền: 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 



Phần II- Tổng họp từng nguồn theo từng chưong 

Stt Nguồn vốn Chương A X SÔ von 

1 2 3 4 

A Vốn thực hiện bằng hình thức rút dự toán: 
Vôn trong nước 
Vôn nước ngoài 

Trong đó: 
I Vốn NSNN: 

Vốn trong nước 
Vốn nước ngoài 

Bao gôm: 
1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 

Vốn trong nước 
Viôn nước ngoài 

2 Vốn CTMTQG: 
3 Vốn CTMT: 

Vốn trong nước 
Vôn nước ngoài 

4 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
5 Vốn NSNN khác: 
II Vốn Trái phiếu Chính phủ: 
III Vốn Trái phiếu chính quyền địa phương: 
IV Các nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN khác (nểu có): 
1 Nguồn vốn... 
2 Nguồn vốn... 
B Vốn thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền: 

Vôn trong nước 
Vôn nước ngoài 

Ghi chú: 1- Bao gồm toàn bộ số vốn đã thanh toán (kể cả số vốn ghi thu, ghi chi, số vốn cấp bằng lệnh chi tiền); 
2- Biểu này áp dụng cho K.BNN và các cơ quan nhận lệnh chi tiền (Bộ Quốc phòng, Bộ công an, Tập đoàn dầu khí...) 

NGƯỜI LẬP BIỂU ^ ẽ... ngày tháng năm 20... 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM ĐÓC KBNN, THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THANH TOÁN 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 


