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Số : 16 /2002/CT.UB	           TX Vĩnh Long, ngày 27  tháng 9  năm 2002

CHỈ   THỊ
V/v thực hiện một số biện pháp nhằm đẩy nhanh
tiến độ quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành


	Thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ.CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành qui chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ.CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế quản lý đầu tư - xây dựng và Thông tư số 70/2000/TT.BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.
	Trong quá trình thực hiện, nhìn chung các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý thực hiện dự án và lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; các cơ quan Tài chính, Kho bạc NN đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án lập và gửi báo cáo quyết toán đối với những dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng; kịp thời tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán vốn đầu tư. Tuy nhiên, việc quyết toán vốn đầu tư trong thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập, hầu hết các dự án đầu tư - xây dựng hoàn thành đều chưa lập báo cáo quyết toán đúng thời gian qui định; hồ sơ báo cáo quyết toán, phần lớn các dự án không hợp lệ, không đầy đủ; nhiều dự án (công trình) đầu tư - xây dựng đã hoàn thành thuộc niên độ từ 1992 đến 2001 nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ quyết toán. Đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1143/UB ngày 3/7/2002 về việc cho chủ trương quyết toán 83 dự án thuộc các niên độ nói trên và Sở Tài chánh - VG đã có văn bản hướng dẫn số 327/HD-STCVG ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ báo cáo quyết toán đối với những dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương quyết toán; thế nhưng cho đến nay mới chỉ có 20/83 dự án có hồ sơ quyết toán.
	Nguyên nhân chính của vấn đề tồn tại và trì trệ nêu trên là do :
	- Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Chỉ thị số 16/2001/CT.UB ngày 1/6/2001 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác XDCB trên địa bàn tỉnh; chưa thực sự quan tâm công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban quản lý dự án với các nhà thầu trong việc cung cấp hồ sơ, chứng từ và lập hồ sơ báo cáo quyết toán.
	- Phần lớn các Ban quản lý dự án được tổ chức, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, nhiều trường hợp cán bộ được phân công phụ trách quản lý thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và thời gian theo qui định ở điểm 1 phần II thông tư số 15/2000/TT.BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng.
	- Việc triển khai, hướng dẫn các qui định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của các ngành TW về quản lý đầu tư - xây dựng còn chậm, thiếu đồng bộ và cụ thể; Ban quản lý các dự án còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện dự án và lập hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
	- Công tác tư vấn đầu tư chưa được phát huy đúng mức, dẫn đến việc khảo sát, lập thiết kế, tổng dự toán và dự toán của một số dự án còn thiếu tính khả thi, quá trình thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần, trong khi chủ đầu tư không thực hiện đúng trình tự, thủ tục phần điều chỉnh.
	- Nhiều dự án đã hoàn thành xong giá trị phần xây lắp nhưng lại chưa thực hiện được phần đền bù GPMB do có những hộ dân không chấp nhận mức chi trả đền bù; nhiều hồ sơ báo cáo quyết toán không lập đúng mẫu biểu qui định, thiếu chứng từ kế toán hoặc chứng từ kế toán không hợp lệ; nhiều loại vật tư, thiết bị không có hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành, không theo đơn giá vật tư xây dựng, không có thông báo giá của cơ quan quản lý chức năng ...
	Để chấn chỉnh những tồn tại và thiếu sót trên đây nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư XDCB đối với những dự án hoàn thành, đúng theo qui định. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :
	1/- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Ban quản lý các dự án, các nhà thầu và các đơn vị tư vấn ... phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 52/1999/NĐ.CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, thông tư số 70/2000/TT.BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư, Chỉ thị số 16/2001/CT.UB ngày 1/6/2001 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác XDCB trên địa bàn tỉnh.
	2/- Sở Xây dựng, Sở Tài chánh - Vật giá và Kho bạc NN căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành : cần kịp thời triển khai, hướng dẫn các qui định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành về quản lý đầu tư và quyết toán vốn đầu tư, cần triển khai lại một số nội dung quan trọng của thông tư số 15/2000/TT.BXD ngày 13/11/2000, thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 7/7/2000 của Bộ Xây dựng và thông tư số 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư lập và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư những dự án  hoàn thành đúng thời gian, mẫu biểu theo qui định; tham mưu giúp UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trong quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với những đơn vị trì trệ, chậm quyết toán vốn đầu tư mà không có lý do chính đáng.
	3/- Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư thực hiện ngay các công việc sau đây :
	- Tăng cường, củng cố tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của ngành (nhất là các Ban quản lý không chuyên trách) không được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án cho những người không có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, thời gian và kinh nghiệm công tác theo qui định tại điểm 1 phần II thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng" ( nhất là đối với cán bộ thực hiện công tác giám sát và kế toán của Ban quản lý ); Trường hợp đã có quyết định phân công, giao nhiệm vụ quản lý dự án mà không có đủ tiêu chuẩn theo qui định nói trên, thì phải hủy bỏ quyết định đó và quyết định những người khác có đủ tiêu chuẩn để thay thế.
	- Phối hợp chặt chẽ với các ngành quản lý chức năng với đơn vị tư vấn, phát huy có hiệu quả công tác tư vấn trong triển khai, quản lý, thực hiện dự án và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
	- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và có biện pháp tích cực chỉ đạo Ban quản lý các dự án thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian, biểu mẫu đảm bảo nguyên tắc, chế độ theo qui định hiện hành.
	- Xử lý nghiêm đối với những trường hợp chậm trễ trong quyết toán dự án đầu tư hoàn thành mà không có lý do chính đáng.
	- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành thuộc kế hoạch 1992 - 2000 theo hướng sau đây và chậm nhất đến 30-11-2002 phải gửi cho Sở Tài chánh - Vật giá thẩm tra.
	  . Đối với các dự án qui hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư và các dự án thuộc chương trình nước (giai đoạn thực hiện dự án) do huyện làm chủ đầu tư thì lập hồ sơ báo cáo quyết toán theo văn bản số 1143/UB ngày 3/7/2002 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 327/HD-STCVG ngày 24/7/2002 của Sở tài chánh - vật giá.
	  . Đối với các dự án khác :
	+ Trường hợp đã thực hiện xong giá trị phần xây lắp và các chi phí khác nhưng chưa thực hiện phần đền bù GPMB (như đã nêu trên) thì lập hồ sơ quyết toán riêng phần giá trị xây lắp đã thực hiện xong và các chi phí khác có liên quan (trừ phần đền bù GPMB chưa thực hiện) khi nào thực hiện xong phần đền bù GPMB thì chủ đầu tư sẽ quyết toán sau và phải tổng quyết toán toàn bộ dự án.
	+ Trường hợp dự án có nhiều hạng mục (công trình) mà trong đó mỗi hạng mục (công trình) khi hoàn thành nếu độc lập vận hành, khai thác, sử dụng thì quyết toán riêng từng hạng mục (công trình). Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án chủ đầu tư phải tổng quyết toán toàn bộ dự án và phân bổ chi phí khác cho từng hạng mục (công trình) theo qui định.
	+ Các đơn vị thi công nhất thiết phải cung cấp hóa đơn mua vật tư, thiết bị đối với các loại vật tư, thiết bị không có trong thông báo giá cho đơn vị chủ đầu tư; trường hợp đặc biệt, nếu không có hoá đơn thì phải có xác nhận và cam kết của nhà cung cấp, có thẩm định và thông báo giá của cơ quan chức năng.
	+ Đối với các dự án đã thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhưng trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lơ là, quản lý lỏng lẻo làm thất lạc hồ sơ ( chứng từ ) dẫn đến không thực hiện quyết toán được thì Thủ trưởng đơn vị, Ban quản lý đến Kho bạc Nhà nước ( cơ quan cấp kinh phí ) xin sao y lại các chứng từ để hoàn tất công tác quyết toán dự án hoàn thành.
	Từ nay đến 31/12/2002 những dự án hoàn thành từ năm 2001 trở về trước mà chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện xong hồ sơ quyết toán thì Giám đốc sở Tài chính vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long báo cáo danh sách cho Chủ tịch UBND Tỉnh để có biện pháp xử lý cụ thể, đồng thời từ chối cấp phát vốn tiếp cho những dự án do các cơ quan, đơn vị trên làm chủ đầu tư.
	
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan quản lý, các đơn vị chủ đầu tư kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục chỉ đạo./.
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