BO TAI CH!NH
S& 108/2021/TTBTC

CQNG HOA xi HQI CHIT NGHIA WET NAM
Doe lap — Tu' do — Hnh phtIc
[là Nç5i, ngày 08 thàng 12 nàm 2021

THÔNG flY
Quy dinh v quãn l, sfr dçing các khoãn thu tir hoat dng hr vn, quãn l dy an
cüa cae chfl th tu', ban quãn l dir an sfr
dung vn du tir cOng
:0 1Ai CHINH I]NH t)L)NG THAP
Càn4& Luát Ngdn sách nhà nu'o'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015;
Cáh3& Nghj c/nh sJ 99/2021/ND-CF ngà 11 thánc' 11
nñni 71)71

r1n

nh phñ'quy c//nh v quán lj thanh toán, quj4 toán dg an thdungvJndáu tic
Cóng;
Can ct Ngh/ c//nh s 60/2021/ND-CF ngày 21 tháng 6 nám 2021 cia
ChInh phz quy c//nh cc' ché' tg chi tài chmnh cña don v/ sc nghiép cOng lgp;
Can cth Ngh/ c//nh sJ ]5/2021/ND-p ngthy 03 tháng 3 náin 2021 cia
Chmnhphz quy c//nh chi tie? in5tsá noi dung v qudn /35 dc an du tu'xáy dy'ng;
Can ct Ngh/ c//nh s 10/2021/ND-CF ngày 09 tháng 02 náin 2021 cza
C/i/nh phi ye' quán 1j5 chip/il c/Au tic xáy c4mg;
Can c& Ngh/ c//nh s 40/2020/ND-Cp ngày 06 tháng 4 nám 2020 cia
ChIn/i pith quy c//nh chi tie? thi hành inç5t so' die'u cña Luát Dclii tic cOng;
Can ci Ngh/ c//nh 5cl 73/2019/ND-CF ngày 05 tháng 9 ndtn 2019 ci2a
ChInh phñ quy c//nh quán 1j5 ddu tic üng dung cOng ngh thông tin sth' dyng
ngue'n vJn ngdn sac/i nhà nicO'c;
àn c& Nghf c/nh sd 87/2017/NDCp ngày 26 tháng 7 nam 2017 cza
C/i/nh phi quy c//nh chthc náng, nhiéin vu, quye'n hqn và cci cd'u to' chñ'c cña Bó
Tài chInh;
Theo de' nghi cña Vu tricOng Vy Dclv tu'
Bó tnu'&ng Bó Till chInh ban han/i Thông tic quy c//nh ye' qudn 55, si' dyng
ccic khoàn thu tic how' dOng tie wIn, quán lj5 c/u' an cia các c/ia dclu tic, ban quàn
15 c/u' an sic dyng vJn dclu tic cOng.

Diu 1. Phm vi diu chinh vã tti tirçrng áp dijng
1. Pham vi di&i chinir
a) Thông tir nay quy djnh v quán 1)2, sà dirng cac khoãn thu tü' hoat dng
tu vn, quãn 1)2 du an dAu tir cong cüa cac chü dAu tir, ban quán 1)2 dç an
(B QLDA).
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b) Vic quân 1', sü dirng các khoàn thu, chi cüa càc dii an du Ut không
phài là du Ut cong cüa các chü du Pr, BQLDA khOng thuc phm vi diêu
chinh cüa Thông tu nay.
2. Di tucing ap dung: Chü du tu, BQLDA do chü dAu Ut thành lap,
BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu virc sü dpng vn du tu cong duqc thânh
1p theo quy djnh t?i cac Nghj djnh cüa ChInh phU và các t chfrc, cá nhân có
lien quan dn vic quân 1, sfr dirng các khoàn thu tü hoat dng Ut van, quân 1
ci? an sü dçing vn du Pr cOng.
3. ChU dAu tu, BQLDA quàn 1,? dv an sü dng nguèrn h try phát trin
chmnh thüc (ODA) va nguôn vn vay in dãi cUa các nba tài try: Thvc hin quán
1, sfr dyng các khoán thu t'~ hoat dng Pr vn, quàn 1' dçr an theo diu uâc quôc
t, thOa thun vói nba tâi try v ODA, vn vay in dAi dã k2 k& và pháp lu@ hin
hành v quân l va sü d?ng vn ODA, vay uu dãi. Truèng hccp lchOng có quy
dinh tai diu uOc quc tã, thóa thun vol nhâ tài trcx, pháp lu3t hin hành v quán
1,2 và sü dçing vn ODA, vay in dãi thi thvc hin theo quy djnh tai Thông Pr
nay.
Biêu 2. Các khoãn thu
1.Thu tir chi phi quân l' dv an cüa dy an duqc giao quán 1,2.
2. Thu tfr thyc hin ho?t dng Ut vn cUa du an ducxc giao quail 1'
3. Thu tü thi,rc hin hoat dng Ut van, quàn 1 dy an cho dy an khác ngoài
dy an dugc giao quãn 1 (theo hqp dng).
4. Thu hcrp pháp khác theo quy djnh cUa pháp luat (nk co).
Diêu 3. Sfr dyng các khoãn thu
1. Chü dAu Ut, BQLDA do chü dâu Pr thành 1p (tnt BQLDA chuyên
ngành, BQLDA khu virc): Thyc hin ccx ch tâi chinh theo quy djnh cüa don vj
duçxc giao thim vi lam chü dAu tu. Tnrông hqp cAn thi&, chü dAu Pr phé duyt
riêng dy toán thu, chi chi phi quân 1 dy an d thyc hin.
Can cü vào ni dung, khi lucxng cOng vic, trách nhim giUa chü dAu Pr và
BQLDA, chü dâu tu quyêt djnh t5 l phân chia khoán thu quàn l dy an giUa chU
dAu Pr và BQLDA (nu co). T 1 phân chia khoân thu quân l' dy an phâi duqc
ghi trong quyt dIIIE thành lap BQLDA hoc van bàn giao nhim v!i cho
BQLDA cUa chü dAu Pr.
2. BQLDA chuyên ngànb, BQLDA khu vyc: Sfr dirng các khoàn thu tai
Diu 2 Thông Pr nay theo quy djnh tai Nghj djnb s 60/2021/ND-CP ngày
21/6/202 1 cüa ChinE phü quy djrih ccx chê ty chü tài chInh cüa don vj sy nghip
cOng 1p và các van bàn huthi.g dn.
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3. D& vâi cáo lchoán thu không tInh vao chi phi du tir cüa dr an dirgc giao
nhiêm vu quàn 1)2: ChÜ dAu tu, BQLDA phãi thuc hiên dàng k)2, kê khai, np dày
dü cáo loai thu, phi vá lé phi theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hánh ye thu&
phi, lê phi.
4. J4ng Mm, chü dAu tu, BQLDA can cir th&i gian thvc hin dir an, hlnh
th&e t chüc quán 1)2 du an, quy rnô vá dac dim cong vic quãn 1)2 dr an, các
ch do chinh sách có lien quan d xac dinh chi phi quán 1)2 dci an cña tüiig dir an
cho phü hcxp vOl kh& h.rqng nhiêm vu, cong viêc quán 1)2 dv an trong Mm và
chiu trách nhiêm v nôi dung nay. Chü dAu Pr, BQLDA có trách nhiêm dam báo
dü chi phi quán 1)2 du an d t chtc, thirc hiên quân 1)2 dv an cho den khi dv an
dirge phC duyt quy& toán vn dAu Pr dir an hoãn thành theo quy djnh.
5. Phân bô chi phi quàn 1)2 dr an hang nàm:
Tru&ng hap chü du tu, BQLDA tnrc tip quãn 1)2 tü 02 dir an trO len, hAng
nAm chü du tu, BQLDA thuc hin phân bã chi phi cho cáo dcr an dirge giao
quán 1)2, gui ccx quan quán 1)2 cap trén theo nguyen the:
a) Chi phi dA xac dinE d chi cho dv an cp th: Phân b trrc tip cho dv an
do.
b) Chi phi lthông xác djnh dirge chi cho dirr an c',i th: Phân b theo t5' 1 chi
phi tuang &ng vOi giá trj khêi lugng nhim vii, cong vic quán 1)2 dv an trong
nAmcüadu'án.
6. Quy&toán:
a) Di vOi chü du tu, BQLDA quàn 1)2 01 dr an: Khi dv an dirge giao
quãn 1)2 hoán thánh, chü dAu tu, BQLDA 1p báo cáo quyt toán chi phi quàn 1)2
du an kern theo chrng tü chi tiêu cUng h scx quyM toán vên du Ui cOng dir an
hoàn thànJ-i gri ccx quan chü tn thm tra quyk toán. Ccx quan chü trl thâm tra
quy& toán xem xét cac ch&ng tü chi lieu dam báo tinh hap pháp, hap 1 theo
quy djnh di vOi ccx quan hành chinh vá dan vj sv nghip cOng 1p dé báo cáo
nguOi cO thm quyn quyt djnh phé duyt quyk toán vn du Pr phC duyt
chung trong quy& toán vn dAu Pr cong dv an hoàn thành.
b) fMi vOi chñ du tu, BQLDA true tip quán 1)2 t& 02 dij an trO len: Khi
timg du an duac giao quán 1)2 hoàn thánh, chi phi quán 1)2 dv an dirge quy& toán
là t6ng hap cáo giá tn quyt toán chi quán 1)2 dir an phân bé hng nAm dã dirge
ccx quan quán 1)2 c.p trén phê duyt (nk cO) cüa tirng dv an.
c) Các chi phi (chi phi quán 1)2 dv an, chi phi tu vn và chi phi khác do chü
du tu, BQLDA tu thuc hiên) cüa dir an do chñ dAu tu, BQLDA dirge giao quàn
1)2: Ducxc quyk toán ti da khOng vuçrt giá trj dirge duyt (hoc diu chinE) trong
tang mire du Pr (hoac dy toán) cira dv an.
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Diêu 4. Lii khoãn giao djch
- dir an cüa dv an
1. Di vâi cac khoãn thu, chi tir hoat dng Pr vAn, quân 1
dAu Pr cong duqc giao quân 1, các khoân thu phi theo pháp lu@ v phi, 1 phi và
cac khoán khác cüa ngân sách nhà rnr&c (nu co) theo quy djnh cüa Lu3t Ngân
sách nhà nuâc, Lut Quán 1 nci cong và pháp 1ut cO lien quail: Chü du Pr,
BQLDA mô tài khoàn tai Kho bac Nlhà nuOC noi thi4n tin giao djch d quãn 1.
2. DOi vOi nguOn thu tir hoat dng Pr vAn, quàn 1 dv an cho dv an khác và
các ngun thu khác không thucc dv an dtrcxc giao quàn 1, các Qu dirge trIch
1p theo quy djnh: Ban QLDA dugc mô tài khoàn tin gin tai Kho bac Nhâ nuóc
ho.c ngân hang thuang mai dé quãn N' các khoãn thu, chi nay.
Pr vn, quãn
3. Trithng hgp chü d&u ti.r, BQLDA cô nguon thu tir boat dng
I' dir an cho dv an khác và các nguon thu khác thông thuOc dv an dirge giao
quàn 1 can thay &i tài khoán giao djch, chü du Pr, BQLDA can ci quy djnh
tai Thông Pr nay dá thvc hiên.
Diêu 5. Trácb nhim cüa các do'n vj lien quan
1. Chü dAu Pr, Giám dc BQLDA: Chju trách nhitn toàn din ye vic quán
1y', sir diing các khoân thu tir hoat &)ng Pr vAn, quán i' dv an sir dçing vn dAu P.r
cOng theo quy dinh cüa pháp 1ut v ngãn sách rthà nuó'c, dAu Pr công, xây dirng.
2. Kho bac Nhà rnthc: Kim soát, thanh toán vic sir diing các khoán thu tIr
hoat dng tu vAn, quán 1 dv an sir drng vn dAn Pr cong cüa các chü dAn tu,
BQLDA theo dung quy djnh t?i Nghj djnh s 99/2021/ND-CP ngày 11/11/2021
cira Chinh phi v quán 1, thanh toán, quyt toán dv an sir diing vn dAn tu
cOng.
3. B5, co quan trung uong, dja phuong: Djnh ks' ho.c dOt xuAt ki&m tra tlnh
hinh quân 1', sir dung các khoãn thu tir hoat dng Pr vAn, quán 1 dv an sir dçing
1
von dAn Pr cOng cia các chi dAn Pr, BQLDA thu)c ph?m vi quãn 1.
Diêu 6. Xfr 15' chuyên tiêp
1. Các chit dAu tu do nguôi quyêt djnh dAn Pr giao, BQLDA dAn tu xây
dijng mOt dv an do chit dAu tu quyt djnh thãnh lap, BQLDA dAn tu xây dng
chuyên ngành, BQLDA dAn tuxay dvng thu vrc tiêp tic thvc hin theo dir toãn
thu, chi quart 1' dv an nàm 2021 dâ dirge phé duyt dn h&t niên d ngân sách
2021 và quy& toán thu, chi quán 15' dv an nãm 2021 theo quy djnh tai Thông tu
s 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 cia BO tnzg BO Tài chmnh quy djnh v
dv an cia các chit dAn tu,
quán 15', sir dpng các khoàn thu tir boat dng quân 15'
Pr so 06/2019/TTban quân 15' dv an sir dpng vn ngãn sach nhá nuOc và Thông
BTC ngày 28/01/20 19 cia BO tru&ng BO Tài chInh sira di, b sung mOt s diu
cia Thông tu s 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy djnh v quan 15', sir dirng
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cac khoân thu t hoat dông quân 1 di an cña cac chü du tr, ban quân I d an
sü dijng von ngân sách nba nuâc.
2. Xfr 1 sé di.r kinh phi:
a) D& v&i chñ du tu do ngti quy& dinE du tu giao, BQLDA dAu us xây
dijng môt dr an do chñ dAu Us quyk dinh thãnb 1p (trü tnthng hgp ngithi quy&
dinE du Us giao BQLDA dAu Us xây dung chuyên ngânh, BQLDA du Us xây
dijng khu vc lam chü dAu tu):
Däi vói kinh phi càa nhiém vu chi dã disac phë duyt trong d? toàn nám
2021 nhung chin thvc hin trong nàm, hoc dang thuc hiên do dang ma phâi
chuyn sang thuc hién nám 2022, dan vi phãi xac djnh và chiu trách nhiëm v s
kinh phi tucxng äng vo'i nhiem vii chi chin thuc hin hoac thuc hiên dO dang d
chuyn nãm 2022 d tip tvc thrc hin vâ duac ghi ci thã trong du toán thu, chi
näm 2022.
D& vOl s6 ldnh phi ti& kiêm duac dn ht ngây 3 1/01/2021 chin s dng
ht: Np trâ ngân sách nba mrOc và h?ch toán diu chinE giàm s vn dä giái
ngân elm tiirng chr an Wang 1mg.
b) Di vOl BQLDA du tu xây drng chuyên ngành, BQLDA dAu us xây
dmg khu wc:
Di vOl kinh phi chi hoat dQng thuOng xuyen da duac phé duyêt trong du
toán näm 2021 nhung chin thuc hiên trong nàm, hoac dang thuc hiên dO dang
ma phài chuyn sang thuc hiên näm 2022, dan vj phái xác dinh và chiu trách
nhim v s6 Icinh phi Wang 1mg vOl nhiêrn vi chi chin thvc hiên hoàc thuc hiên
dO dang d chuyn nàm 2022 dã tip tvc thvc hin và duçxc ghi ci th trong dr
toán thu, chi nàm 2022.
Di vOl kinb phi chi cho hoat dng lchOng thuog xuyën: Khi diu chinE
các nhóm muc chi, nhiém vu chi, kinh phi cu61 näm chua sO ding hoac chin sIr
dung h&, thuc hiên theo quy dinE elm Lut Ngân sách nba nuOc vâ các van bàn
huOng dn hitn hành
Di vOl s dii the qu5': Thuc hiên theo quy djnb t?i Nghi djnh sé'
60/2021/ND-cp ngày 21/6/2021 cIra ChinE phIr quy dnh ca ch tr chIt tài chinh
cIta dan vj su nghiêp cong 1p và the van bàn huOng dan.
Dju 7. lieu lut thi hành
1. Thông Us nay có hiêu hrc thi hành k tir ngày 24 tháng 01 näm 2022 vâ
bãi bO the Thông Us sau:
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17/7/2017 cica B tru&ng BO Tài
a) Thông tu s 72/2017/TT-BTC ngày
chmnh quy djnh v quàn 19, sic ding các khoàn thu tIc hoat dông quàn 19 dr an
cica các chü du tu, ban quthn 19 dir an sic dirng v&i ngân sách nhà nuôc.
Thông tu s 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 cica BO tru&ng B Tài
b)
chinh sin di, b sung mt s diu cUa Thông tu s 72/2017/TT-BTC ngày
17/7/2017 quy djrth v quàn 19, sic drng các khoàn thu tx hoat dng quàn 19 dr
an cica cac chü du tu, ban quàn 19 dv an sic dpng vn ngân sách nhà nuOc.
2. TriRmg hçvp các van bàn quy pham pháp 1ut dugc dn chik d áp diing
tai Thông tu nay duqc sin di, b sung, thay the thI së áp ding theo các van bàn
sica aM, bë sung, thay th do.
vj
3. Trong qua trInh thirc hin, truOng hçxp cO vu&ng m&c, d nghj cácb dan
sung
aM,
phàn ánh kip thôi d B Tài chmnh nghiên ciru huàng dn hoc sin
cho phic hcrp.(P/cl nhn:
- Ban hi thu Trung isang Dàng;
- ThU tu&ng, the PhO ThU ttrOng Chinh phU;
- Van phOng Tong bi thu;
f
- Van phOng ChU tjch nuOc;
- Van phOng Tng ug Dàng và the Ban cUa Dani ;(
- Van phông Que hOi;
- Van phOng Chinh phU;
- Viên Kiêm sat nhân dan tôi cao;
- ToA an nhàn dan tôi cao;
- Kiém toán Nha nuOc;
- Các B, co quan ngang BO, co quan thuOc Chinh phU;
- Ca quan Trung uang cUa các doàn the;
- Các Tong cong ty, Tp doàn kinh te nhà miUc;
- HDND, UBND tinh, TP trvc thuc TW;
- SO Tài chinh, KBNN the tinh, TP trijc thuOc TW;
- Cong báo;
- Cc Kiëm tra vn bàn QPPL- BQ Tu pháp;
- Các dun vi thuôc BO Tài chinh;
- Cong thông tin dien th Chinh phU;
- Cong thông tin din tU B Tài chinh;
- Urn: VT, Vv DT (400). cr-4
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