
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 82/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017 

THÔNG Tư 
Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, 

thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. 

Căn cứ Luật Đầu tư công sổ 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 
Kê hoạch đầu tư công trung hạn và hang năm; 

Căn cứ Nghị định sổ 163Ỉ2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chỉ tỉêt thỉ hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/20 ỉ 6 của Chính phủ về 
quản ỉỷ và sử dụng vốn hô trợ phát triến chính thức (ODA) và von vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tu!; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về chế độ và biểu 
mâu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. 

Chương ĩ 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tuợng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực 
hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

2. Đối tượng áp dụng: Các Bộ, ngành trung ương, ủy ban nhân dân các 
cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, cơ 
quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các câp, cơ quan kiêm soát thanh toán vôn 
đầu tư công khác theo quy định của Pháp luật hiện hành (gọi chung là cơ quan, 
đơn vị). 

Điều 2. Nguồn vốn đầu tư công 
Các nguồn vốn đầu tư công theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và 



Luật Đầu tư công bao gồm: 

1. Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, trong đó: 

a) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn trong nước, bao gồm cả vốn đầu tư 
từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác thuộc 
ngân sách nhà nước (nếu có). 

b) Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương. 

c) Vốn trái phiếu Chính phủ. 

d) Vốn công trái quốc gia. 

e) Vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài. 

2. Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân 
sách nhà nưóc. 

3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Ngân hàng phát triển 
Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đế đầu tư các dự án thuộc 
đối tượng vay vốn tín dụng đàu tư và tín dụng chính sách xã hội. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo 
1. Số liệu báo cáo tỉnh hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư 

công trung hạn và hằng năm phải kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ các nội 
dung thông tin của dự án theo từng nguồn vốn và đúng thời gian quy định. Đồng 
thời phải có thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến việc 
thực hiện giao kế hoạch, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo kế hoạch; đề 
xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến công tác quản lý, thanh toán vốn 
đầu tư công. 

2. Danh mục dự án, số vốn bố trí cho từng dự án, từng chương trình của 
từng Bộ, ngành, địa phương đảm bảo đúng các quyết định giao kế hoạch vốn 
của cấp có thẩm quyền (bao gồm kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo 
dài, kế hoạch điều chỉnh). Đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc địa phương 
quản lý, trường hợp Hội đồng nhân dân các cấp giao kế hoạch vốn (nguồn vôn 
trong cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư công khác do địa phương quản 
lý) cao hơn hoặc bổ sung ngoài kế hoạch vốn đầu tư công do Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ giao thì địa phương phải có giải trình rõ các nguồn vốn giao 
tăng, nguồn vốn giao bổ sung trong kế hoạch và tổng hợp đầy đủ vào cột giao kế 
hoạch vốn của địa phương quy định tại Thông tư này. 

3. Hằng tháng các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo tổng số vốn đã thanh 
toán theo từng nguồn vốn, từng chương trình, từng cấp ngân sách của từng địa 
phương và của từng Bộ, ngành. Hằng quý, hằng năm, giữa kỳ, cả giai đoạn trung 
hạn tổng hợp báo cáo tình hình thanh toán vốn chi tiết tới từng dự án theo đúng 
quy định tại các biêu mâu báo cáo tại Thông tư này. Tỷ lệ giải ngân vôn hăng 
tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạn phải được tính 
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trên tống số kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao hằng năm 
và trung hạn theo quy định. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 4. Quy định cơ quan tổng hợp báo cáo và thòi gian báo cáo 

1. Bộ, ngành: Lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc Bộ, ngành quản lý gửi các cơ quan, 
đơn vị theo các biếu mẫu sau: 

1.1. Biểu số 01/BN-KH: Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các 
dự án thuộc Bộ, ngành quản lý năm..ề: 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư), Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Kho bạc Nhà nước. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày Bộ, ngành ký 
quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định. 

- Đối với kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu 
có): sau 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn 
đầu tư công cho Bộ, ngành. 

- Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: sau 10 ngày kể 
từ ngày Bộ Ke hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của 
Bộ, ngành. 

c) Nội dung báo cảo: 

Các Bộ, ngành tổng hợp, báo cáo tình hình giao kế hoạch vốn chi tiết từng 
dự án theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biếu mẫu nêu trên. Nội 
dung lập, tổng họp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu 
báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

1.2. Biểu số 02/BN-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn 
đầu tư công các dự án thuộc Bộ, ngành quản lý năm... (định kỳ hằng quý, hằng 
năm): ' 

a) Cơ quan nhận báo cảo: Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư. 

b) Thời gian bảo cáo: 

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 của tháng 
đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 
Các Bộ, ngành tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn chi tiết 
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dự án theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội 
dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biếu mẫu 
báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này 

1.3. Biểu số 03/BN-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn 
đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20.. (Định kỳ giữa 
kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn): 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư. 

b) Thời gian báo cáo: 
- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 10 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư 

công trung hạn. 
- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 28 tháng 2 năm đầu tiên của giai đoạn 

trung hạn tiếp theo. 

c) Nội dung báo cáo: 

Các Bộ, ngành tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ 
thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo 
cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục 
kèm theo Thông tư này. 

2. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là 
UBND cấp tỉnh): Lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu 
tư công trung hạn và hằng năm thuộc địa phương quản lý gửi các cơ quan, đon 
vị theo các biểu mẫu sau: 

2.1. Biểu số 01/ĐP-KH: Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các 
dự án thuộc địa phương quản lý năm...: 

a) Cơ quan nhận báo cảo: Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Kho bạc 
Nhà nước. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Đối vói kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ký Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo 
quy định. 

- Đối với kế hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu 
có): sau 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn 
đầu tư công cho địa phương. 

- Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: sau 10 ngày kê 
từ ngày Bộ Ke hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn được phép kéo dài của 
địa phương. 

c) Nội dung báo cáo: 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tĩnh hình phân bổ kế hoạch 

vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ thể. Nội dung lập, tổng họp các chỉ 
tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dân tại 

4 



Phụ lục kèm theo Thông tư này 

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp huyện, 
cấp xã quản lý và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị báo cáo tống sô 
vốn theo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

2.2. Biểu số 02/ĐP-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn 
đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng quý, hằng 
năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 của tháng 
đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kể 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

Hằng quý, hằng năm: ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tình 
hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội 
dung lập, tong hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biếu mẫu 
báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp huyện, 
cấp xã quản lý và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo tổng số vốn 
thanh toán theo từng nguồn vốn cụ thế được quy định tại biếu mẫu nêu trên. 

2.3. Biểu số 03/ĐP-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn 
đẩu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20..(Định kỳ giữa 
kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn): 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư. 

b) Thời gian báo cảo: 

- Giữa kỳ trung hạn trước ngày 10 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư 
công trung hạn. 

- Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 28 tháng 2 năm đầu tiên của giai đoạn 
trung hạn tiếp theo. 

c) Nội dung báo cáo: 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn 
vốn. Nội dung lập, tổng họp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Riêng 
vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp huyện, xã quản lý và vốn Chương 
trình mục tiêu quốc gia chỉ báo cáo tổng số vốn theo từng nguồn vốn được quy 
định tại biểu mẫu nêu trên. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh): 
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Lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 
hằng năm thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý (không bao gồm nguồn von tín 
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, von tín dụng chính sách xã hội, khoản câp 
bù chênh lệch lãi suất và von đầu tư từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà) gửi 
các cơ quan, đơn vị theo các biểu mẫu sau: 

3.1. Biểu số 01/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch 
vốn ngân sách nhà nước, vốn bổ sung ngoài kế hoạch và vốn khác thuộc ngân 
sách nhà nước (nếu có) năm...thuộc Bộ, ngành quản lý (định kỳ hằng tháng, 
hằng quý và hằng năm). 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 08 của tháng đầu tiên quý sau. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung bảo cáo: 

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố tổng hơp, báo cáo 
tống số theo từng nguồn vốn được quy định tại biếu mẫu nêu trên. 

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo chi 
tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biếu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tổng họp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biếu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3.2. Biểu số 02/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch 
vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn bội chi 
ngân sách địa phương, vốn nước ngoài (ODA) và vốn bổ sung ngoài kế hoạch 
năm... thuộc địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm): 

a) Cơ quan nhận háo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 08 tháng đầu tiên quý sau. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 
- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo tổng số theo 

từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 
- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo chi 

tiết dự án theo từng nguồn vốn; riêng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 
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cấp huyện, cấp xã quản lý tổng hợp, báo cáo theo tông sô từng nguôn vôn được 
quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3.3. Biểu số 03/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch 
vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu 
năm... thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và 
hằng năm): 

a) Cơ quan nhận báo cảo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 08 của tháng đầu tiên quý sau. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hơp, báo cáo tổng số từng 
nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp báo cáo chi 
tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tống hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3.4. Biểu số 04/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch 
vốn đầu tư từ nguồn thu đế lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước 
thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và 
hằng năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian báo cảo: 

- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 08 của tháng đầu tiên quý sau. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

Hằng tháng, hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp 
báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội 
dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biêu mâu 
báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 
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3.5. Biểu số 05/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch 
vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia thuộc Bộ, ngành địa phương 
quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và cả năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian báo cáo: 
- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng) trước ngày 08 của tháng đầu tiên quý sau. 
- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm kế 

hoạch. 

c) Nội dung báo cảo: 
- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng họp báo cáo tổng số từng 

nguồn vốn được quy định tại biếu mẫu nêu trên. 
- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp báo cáo chi 

tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biếu mẫu nêu trên. 
Nội dung lập, tổng họp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 

biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3.6. Biểu số 06/KBT: Tình hình thực hiện, thanh toán và thu hồi vốn ứng 
trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án thuộc Bộ, ngành, địa 
phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm): 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chính. 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 08 của tháng đầu tiên quý sau. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 của năm sau năm 
kế hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 
Hằng tháng, hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp 

báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 
Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu 
mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3.7. Biểu số 07/KBT: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng tháng: 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tài 
chínhể 

b) Thời gian báo cáo: 
Hằng tháng trước ngày 17 hằng tháng. 
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c) Nội dung báo cảo: 
Trước ngày 17 hằng tháng, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tong họp, báo cáo 

tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng 
tháng được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng họp các chỉ tiêu 
báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dân tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư này. 

4. Kho bạc Nhà nước: 

Lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 
hằng năm thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý (không bao gồm nguồn von tín 
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách xã hội, khoản cáp 
bù chênh lệch lãi suất và von đầu tư từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà) gửi 
các cơ quan, đơn vị theo các biểu mẫu sau: 

4.1. Biểu số 01/KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn bố sung ngoài kế hoạch và vốn ngân sách 
nhà nước khác (nếu có) năm...thuộc Bộ, ngành quản lý (định kỳ hằng tháng, 
hằng quý và hằng năm). 

a) Cơ quan nhận báo cảo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước). 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo tổng số theo từng 
nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án 
theo từng nguồn vốn được quy định tại biếu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4.2. Biểu số 02/KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn bội 
chi ngân sách địa phương, vốn nước ngoài (ODA) và nguồn vốn bổ sung ngoài 
kế hoạch nămề.. thuộc địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng 
năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại). 

b) Thời gian báo cáo: 
- Hằng tháng trước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, ố 
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tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 của năm sau năm 
kế hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo tổng số theo từng 
nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án 
theo từng nguồn vốn; riêng vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp huyện, 
cấp xã quản lý tổng hợp, báo cáo theo tổng số từng nguồn vốn được quy định tại 
biểu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tổng họp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biếu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4.3. Biểu số 03/KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục 
tiêu thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý nămề.. (Định kỳ hằng tháng, hằng 
quý, hằng năm): 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước) 

b) Thời gian báo cáo: 
- Hằng tháng trước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 của năm sau năm 
kế hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo tổng số từng nguồn 
vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án 
theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4.4. Biểu số 04/KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý 
năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước). 

b) Thời gian báo cáo: 
- Hằng tháng trước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng) trước ngàv 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 
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- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 của năm sau năm 
kế hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

Hằng tháng, hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước tông hợp báo cáo 
tổng số theo từng nguồn vốn được quy định tại biếu mẫu nêu trên. Nội dung lập, 
tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo 
được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4.5. Biểu số 05/KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia thuộc Bộ, ngành và địa 
phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước). 

b) Thời gian báo cảo: 

- Hằng tháng trước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 của năm sau năm 
kế hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 

- Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước tổng họp, báo cáo tổng số từng nguồn 
vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

- Hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án 
theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. 

Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại 
biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4.6. Biểu số 06/KBNN: Tình hình thực hiện, thanh toán và thu hồi vốn 
ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án thuộc Bộ, ngành, 
địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước). 

b)Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cáo: 
Hằng tháng, hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước tổng hợp, báo cáo 

chi tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biêu mâu nêu trên. Nội 
dung lập, tống hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biêu mâu 
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báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

4.7. Biểu số 07/KBNN: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện và thanh toán 
kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng tháng: 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại). 

b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 18 hằng tháng. 

c) Nội dung báo cáo: 

Trước ngày 18 hằng tháng, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo 
tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng 
tháng được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp các chỉ tiêu 
báo cáo các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư này. 

5. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Tập đoàn, các Tổng công ty: 
Lập báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí của 
nước chủ nhà và các nguồn vốn đầu tư công khác trong trung hạn gửi các cơ 
quan, đơn vị theo các biểu mẫu sau: 

5.1. Biểu số 01/TĐ.TCT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà và các nguồn vốn đầu tư công 
khác năm...(định kỳ hằng quý, hằng năm). 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Cục Tài chính doanh nghiệp). 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu 
tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

c) Nội dung báo cảo: 

Hằng quý, hằng năm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Tập 
đoàn, các Tổng công ty tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn 
được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hơp các chỉ tiêu báo cáo 
các cột, các dòng quy định tại biểu mẫu báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục 
kèm theo Thông tư này. 

5.2. Biểu số 02/TĐ.TCT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế 
hoạch vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà và các nguồn vốn đầu tư công 
khác giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20..(định kỳ giữa kỳ trung 
hạn và cả giai đoạn 05 năm trung hạn). 

a) Cơ quan nhận bảo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Cục Tài chính doanh nghiệp). 

b) Thời gian báo cảo: 
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- Giữa kỷ trung hạn trước ngày 10 ngày 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư 
công trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn trước ngày 28 tháng 02 năm đầu tiên của 
giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

c) Nội dung báo cáo: 

Giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam, các Tập đoàn, các Tổng công ty tong hợp, báo cáo chi tiết dự án theo 
từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tống hợp 
các chỉ tiêu báo cáo các cột, các dòng quy định tại biêu mâu báo cáo được hướng 
dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

6. Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Lập báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và cấp bù chênh lệch lãi suất 
thuộc kế hoạch trung hạn và hằng năm gửi các cơ quan, đơn vị theo các biểu 
mẫu sau: 

6.1. Biểu số 01/NHPTVN: Tình hình thực hiện kế hoạch đàu tư vốn tín 
dụng đầu tư phát triến của Nhà nước (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, 
giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn 05 năm trung hạn). 

a) Cơ quan nhận báo cảo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Vụ Tài chính các ngân hàng và tố chức tài chính). 

b) Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 
tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

- Giữa kỳ trung hạn: trước ngày 10 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư 
trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: trước ngày 28 tháng 02 năm đầu tiên của 
giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

6.2. Biểu số 02/NH: Báo cáo tình hình thực hiện cấp bù chênh lệch lãi 
suất (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn 
05 năm trung hạn). 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Vụ Tài chính các ngân hàng và tố chức tài chính). 

b) Thời gian báo cáo: 
- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

- Giữa kỳ trung hạn: trước ngày 10 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư 
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trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: trước ngày 28 tháng 02 năm đầu tiên của 
giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

7. Ngân hàng chính sách xã hội: Lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 
tín dụng chính sách xâ hội và cấp bù chênh lệch lãi suất gửi các cơ quan, đơn.vị 
theo các biểu mẫu sau: 

7.1. Biểu số 01/NHCSXH: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng 
chính sách xã hội (Định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn 
và cả giai đoạn 05 năm trung hạn): 

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính). 

b) Thời gian báo cảo: 
- Hằng tháng trước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 

tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế 
hoạch. 

- Giữa kỳ trung hạn: trước ngày 10 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch trung 
hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: trước ngày 28 tháng 2 năm đầu tiên của 
giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

7.2. Biểu số 02/NH: Quy định tại điểm 6.2. 

Trường hợp các Ngân hàng khác (ngoài Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 
Ngân hàng Chính sách xã hội) được cấp có thấm quyền giao kế hoạch cấp bù 
chênh lệch lãi suất thực hiện báo cáo tình hình thực hiện cấp bù chênh lệch lãi 
suất (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn 
trung hạn) theo Biểu mẫu số 02/NH quy định tại điểm 6.2 nêu trên. 

8. Bộ Tài chính: Căn cứ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn 
vốn đầu tư công của các cơ quan đơn vị quy định tại Thông tư này; 06 tháng, 
hằng năm, giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn 05 năm trung hạn, Bộ Tài chính 
thực hiện tổng hợp theo Biểu mẫu số 01/BTC và Biểu mẫu số 02/BTC báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của 
Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ 
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện 
1. Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương: 
a) Báo cáo tình hình giao, tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn 

đầu tư công đảm bảo theo đúng thời gian và nội dung quy định tại các biếu mẫu: 
số 01/BN-KH, số 02/BN-TT va số 03/BN-TT gửi Bọ Tài chính, Bộ Ke hoạch và 
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Đầu tư và các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, 
kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo quy định hiện hành. 

b) Yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên đổi chiếu xác nhận việc thanh toán 
vốn các dự án với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổng hợp báo cáo cơ quan 
chủ quản tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định. 

c) Kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành 
có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của 
các dự án và biện pháp xử lý những sai phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, 
sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có). 

d) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính 
xác của số liệu tống hợp về tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công, tình hình 
thực hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công. 

đ) Thường xuyên tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về 
tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc trong công tác giao kể hoạch, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư 
công đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện và thanh toán vốn các dự án đầu tư. 

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính: 

a) Sáu tháng, hằng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạn, tổng họp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện, 
thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các cơ quan đơn vị theo đúng quy 
định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 23/12/2015 của 
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

b) Thường xuyên kiếm tra, kiểm soát tình hình thực hiện, thanh toán các 
nguồn vốn đầu tư công tại các Bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư để có 
những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án và biện 
pháp xử lý những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng 
theo chế độ (nếu có). 

c) Trên cơ sở kết quả báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn 
vốn đầu tư công của các cơ quan đơn vị, Bộ Tài chính thực hiện phân tích đánh 
giá kết quả thực hiện thanh toán kể hoạch vốn đầu tư công của Bộ, ngành và địa 
phương; Căn cứ theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu cho Thủ tướng 
Chính phủ kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các Bộ, 
ngành, địa phương để phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành ngân sách cả năm. 

3. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, Kho 
bạc nhà nước cấp tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ 
thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vôn đâu tư 
công của cơ quan đơn vị tại địa phương trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư 
công; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán yôn đâu tư công trung 
hạn và hằng năm của Tỉnh theo đúng quy định tại các biêu mâu: sô 01/ĐP-KH, 
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số 02/ĐP-TT và số 03/ĐP-TT gửi Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các 
cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, kiểm soát thanh 
toán vốn đầu tư công theo quy định hiện hành. 

b) Kién nghị với Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành 
có liên quan về những biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của 
các dự án và biện pháp xử lý những sai phạm của chủ đầu tư trong việc quản lý, 
sử dụng vốn đầu tư công (nếu có). 

c) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính 
xác của số liệu báo cáo tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công, tình hình thực 
hiện kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công và gửi báo cáo đảm bảo đúng thời 
gian quy định. 

d) Thường xuyên chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra 
các chủ đầu tư, các Ban quản lý về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 
công, kịp thời có phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác 
giao kế hoạch, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự 
án đầu tư. 

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính 
sách xã hội và các Ngân hàng khác: 

a) Căn cứ kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao gồm: vốn tín dụng 
đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách xã hội, vốn cấp bù 
chênh lệch lãi suất, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các nguồn 
vốn này gửi Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định tại các 
biểu mẫu: số 01/NHPTVN, số 01/NHCSXH và số 02/NH của Thông tư này. 

b) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về tính chính xác của số liệu tổng họp về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 
các nguồn vốn: vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng chính 
sách xã hội, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất. 

5ế Trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Tập đoàn, 
các Tổng công ty: 

a) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện và 
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà và các 
nguồn vốn khác gửi Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định 
tại Biểu mẫu số 01/TĐ.TCT và Biểu mẫu số 02/TĐ.TCT của Thông tư này. 

b) Các Tập đoàn, các Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện các nguồn 
vốn đầu tư công khác gửi Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy 
định tại Biểu mẫu số 01/TĐỖTCT và Biểu mẫu số 02/TĐ.TCT của Thông tư này. 

c) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về tính chính xác của số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu 
tư từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà và các nguồn vốn đầu tư công khác. 
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6. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước: 

a) Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ, ngành, địa phương báo cáo 
tại Biểu mẫu số 01/BN-KH và Biếu mẫu số 02/ĐP-KH, kịp thời chỉ đạo Kho bạc 
Nhà nước cấp tỉnh kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư theo đúng danh mục 
dự án và các nguồn vốn đầu tư công được Bộ, ngành, địa phương giao theo đúng 
quy định. 

b) Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực 
hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công 
đảm bảo đúng thời gian, nội dung báo cáo quy định tại Thông tư này. 

c) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư công 
của các dự án thuộc các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính đảm bảo đúng 
thời gian và nội dung quy định tại các biểu mẫu: số 01/KBNN, số 02/KBNN, số 
03/KBNN, số 04/KBNN, số 05/KBNN và số 06/KBNN của Thông tư này. 

d) Trước ngày 18 hằng tháng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch nguồn vốn đầu tư công của các dự án thuộc Bộ, ngành và địa phương 
quản lý từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng và ước tình hình thực hiện kế hoạch 
cả tháng theo tổng số từng nguồn vốn gửi Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian 
và nội dung quy định tại Biểu mẫu số 07/KBNN của Thông tư này. 

đ) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về tính chính xác của 
số liệu tống hợp về tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công. 

7. Trách nhiệm của Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước cấp 
tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ thống biểu mẫu báo 
cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của cơ quan đơn 
vị tại địa phương trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham 
mưu cho úy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc giao kế hoạch các nguồn vốn 
đầu tư công trung hạn và hằng năm đảm bảo đúng danh mục dự án, mức vốn 
theo quyết định phân bố vốn của cấp có thấm quyền (bao gồm kế hoạch năm, kế 
hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh). 

c) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình 
thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư công báo cáo úy ban nhân dân cấp 
tỉnh để xem xét báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KÌ hoạch và Đầu tư theo đúng quy 
đinh. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước cấp 
tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên tố chức kiểm tra các chủ đầu tư, các 
Ban quản lý dự án về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời 
tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh những giải pháp thúc đây tiên độ giải 
ngân các nguồn vốn đầu tư công của các dự án và biện pháp xử lý những sai 
phạm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nếu có)ệ 

8. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh: 
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a) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư 
công thuộc tỉnh, thành phố quản lý và các dự án thuộc Bộ ngành quản lý trên địa 
bàn tỉnh, thành phố gửi Kho bạc Nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tài 
chính đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định tại các biếu mẫu: số 
01/KBT, số 02/KBT, số 03/KBT, số 04/KBT, số 05/KBT và số 06/KBT của 
Thông tư này. 

b) Trước ngày 17 hằng tháng tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch nguồn vốn đầu tư công của các dự án thuộc Bộ, ngành và địa phương 
quản lý từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng và ước tình hình thực hiện kế hoạch 
cả tháng theo tổng số từng nguồn vốn gửi Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian 
và nội dung quy định tại Biểu mẫu số 07/KBT của Thông tư này. 

c) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về tính chính xác của số liệu 
tống hợp về tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công. 

d) Thường xuyên chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện phối hợp với 
Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện đối chiếu số liệu báo cáo về 
kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm, số liệu giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 
chi tiết các dự án, kịp thời điều chỉnh cho phù họp với quy định, trường hợp phát 
hiện sổ liệu kế hoạch vốn của địa phương giao cho từng Chương trình, dự án 
không đúng với số kế hoạch vốn do Quốc hội, Chính phủ giao cho địa phương 
(vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ODA, vốn Chương trình 
mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ) phải báo cáo cấp có thẩm quyền đê 
xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 6. Chế độ báo cáo và hình thức báo cáo 
Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông tư này có trách 

nhiệm tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian và các nội dung báo cáo quy định 
tại Điều 3, Điều 4 và Phụ lục hướng dẫn nội dung lập các cột tại các biểu (kèm 
theo) của Thông tư này. Báo cáo được gửi theo đường bưu điện (đối với bản có 
dấu) đồng thời gửi bản mềm về Bộ Tài chỉnh (trừ các dự án, công trình bí mật 
quốc gia thực hiện theo chế độ công văn Mật) theo địa chỉ: dautu@mof.gov.vn 
và gửi về Kho bạc Nhà nước theo chương trình phần mềm báo cáo của hệ thống 
Kho bạc Nhà nước. 

Điều 7. Tổ chức thưc hiên • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và 
thay thế Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy 
định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đàu tư xây 
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. 

Các cơ quan đơn vị thực hiện chế độ báo cáo và nội dung báo cáo quy 
định tại Thông tư này bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 11, Quý IV năm 2017 (tình 
hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công từ ngày 01 tháng 10 năm 
2017). ' 
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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, bổ sung hoặc thay tihtê 
bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị gửi ý 
kiến phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đối, bố sung cho phù họp./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nưóc; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 
Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW; 
- Uỷ ban giám sát Tài chính; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, ĐT (380) 

KT.BỘ TRƯỞNG 
ÉÌTRƯỞNG 

Quang Hải 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN LẬP MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO QUY ĐỊNH TẠI 
CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG Tư 

(Kèm theo Thông tư sổ 82 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

1. Các chỉ tiều liên quan đến dự án đầu tư: 

(1). Quyết định đầu tư: Là Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ban đầu 
hoặc Quyết định điều chỉnh cuối cùng (nếu có) của cấp có thẩm quyền. 

(2). Nhóm dự án (QTQG, A, B, C): căn cứ theo tiêu chí phân loại dự án 
tại Luật Đầu tư công. 

(3). Thòi gian KC-HT: Là thời gian ghi tại Quyết định đầu tư dự án ban 
đầu hoặc Quyết định điều chỉnh gần nhất tại thời điểm báo cáo (nếu có). 

(4). Mã số dự án đầu tư: Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp cho từng dự án theo quy định. 

2. Các chỉ tiêu liên quan đến nguồn vốn đầu tư: 

(1)Ệ Vốn Chương trình MTQG: là nguồn vốn NSTW hỗ trợ cho NSĐP 
để thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới và 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo quy định tại Nghị quyết của 
Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

(2). Vốn các chương trình mục tiều: là nguồn vốn NSTW bố trí cho Bộ, 
ngành và bố sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án 
đầu tư thuộc các chương trình theo quy định tại Nghị quyết của ƯBTVQH, Nghị 
quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, 
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 
theo từng giai đoạn cụ thể. 

(3). Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch đưọc giao (nếu có): Là nguồn 
vốn NSTW bố sung cho các Bộ, ngành, địa phương từ các nguồn: vượt thu, dự 
phòng ngân sách trung ương; vốn bổ sung từ các khoản thu hồi vốn của ngân 
sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế, thu cố tức, lợi nhuận được chia 
tại công ty cố phần đe đầu tư cho các dự án thuộc các Bộ... • 

(4). Nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà 
nước: Là các khoản thu từ tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đông phân 
chia sản phẩm dầu khí và các khoản thu khác (nếu có) được cấp có thấm quyền 
cho phép để lại thực hiện các dự án đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương. 

(5). Nguồn bội chi ngân sách địa phương: Theo quy định tại khoản 5 
Điều 7 Luật NSNN là các khoản vay bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ 
phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguôn chính phủ vaỵ vê 
cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật đê sử 
dụng cho đầu tư phát triến. 
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3. Các chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư: 
(1). Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm: Là số kế hoạch 

vốn đầu tư do Bộ, ngành, địa phương thực hiện phân bổ chi tiết cho từng dự án 
theo các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm của 
Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Ke hoạch và Đầu tư (bao gồm cả vốn được giao 
để thu hồi ứng, thanh toán nợ XDCB). 

Đối với nguồn vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao cho các địa 
phương để thực hiện các dự án đầu tư cụ thể; UBND tỉnh, thành phố thực hiện 
phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án theo đúng các quyết định, văn bản thông báo 
của cấp có thẩm quyền. 

(2). Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn 
của năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thực hiện sang năm 
tiếp theo. 

(3). Ke hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn 
kéo dài của năm cuối cùng của giai đoạn trước được tiếp tục thanh toán trong 
năm đầu tiên của giai đoạn sau theo quy định của cấp có thấm quyền thông báo 
cho Bộ, ngành hoặc địa phương. 

(4). Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có) là số kế 
hoạch vốn còn lại nhưng đến hết thời hạn quy định không được cấp có thẩm 
quyền cho phép kéo dài thanh toán, phải thực hiện bị hủy bỏ theo quy định của 
Luật NSNN. 

(5). Ke hoạch vốn còn lại tiếp tục được kéo dài thanh toán sang năm 
sau hoặc giai đoạn sau: Là số kế hoạch vốn còn lại tiếp tục được cấp có thấm 
quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau hoặc giai đoạn sau theo quy 
định của Luật Đầu tư công. 

(6). Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước 
năm báo cáo: Là tổng số kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền giao cho dự 
án đầu tư từ khi khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo. 

(7)ế Lũy kế vốn ứng trước kế hoạch chưa thu hồi từ các năm trước: 
Là tổng số vốn đã ứng trước từ NSTW cho dự án nhưng đến hết năm trước năm 
báo cáo chưa được bố trí đủ nguồn đế thu hồi vốn ứng trước. 

4ế Các chỉ tiêu liên quan đến thanh toán kế hoạch vốn đầu tư: 
(1). Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư giao trong năm; kế hoạch vốn 

đầu tư trung hạn; kế hoạch vốn kéo dài; kế hoạch vốn ứng trước: Là số vốn 
thực tế đã được thanh toán qua KBNN và cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát 
thanh toán (bao gôn cả vôn thanh toán KLHT, vôn tạm ứng theo chê độ) theo 
từng loại kế hoạch vốn nêu trên được cấp có thẩm quyền giao trong năm kế 
hoạch hoặc trong giai đoạn trung hạn cho các Bộ, ngành và địa phương. 

(2)ễ Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm 
trước năm báo cáo: Là tổng số vốn đã thanh toán cho dự án từ khi khởi công 
đến hết niên độ năm trước năm báo cáo. 
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5. về xác định thời điểm chốt số báo cáo tình hình thanh toán vốn 
đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn: 

(1)ề Báo cáo giữa kỳ trung hạn: Báo cáo lũy kế thanh toán kế hoạch vốn 
từ ngày 01 tháng 01 năm thứ nhất của giai đoạn trung hạn (bao gồm cả nguồn 
vốn thuộc giai đoạn trước và các năm trước chuyến sang) đến hết ngày 30 tháng 
6 năm thứ ba của giai đoạn trung hạn. 

(2). Báo cáo cả giai đoạn trung hạn: Báo cáo lũy kế thanh toán kế hoạch 
vốn từ ngày 01 tháng 01 năm thứ nhất của giai đoạn trung hạn (bao gồm cả 
nguồn vốn thuộc giai đoạn trước và các năm trước chuyến sang) đến hết ngày 31 
tháng 01 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

6. về tổng hợp theo ngành, lĩnh vực: Các đơn vị tổng hợp báo cáo các 
dự án chi tiết theo ngành, lĩnh vực được thống nhất theo thứ tự như sau: (1) Giao 
thông, (2) Thủy lợi, (3) Y tế, (4) Giáo dục, (5) ngành, lĩnh vực khác (nếu có)... 
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l-BND TÍMI, THẢNH PHÓ.., Biếu số: 01 /ĐP-KH 

Thòi gian báo cáo: 
- Kế hoạch năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tinh, thành phố kv Quyết 
định phân bô chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị theo quy định. 

- Ke hoạch vốn bố sung trong năm hoặc kế hoạch điều chính (nếu có): Sau 
10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyển ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư 
công cho UBND tinh, thành phố. 

- Kc hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 10 ngày kể từ ngày 
Bộ KH&ĐT có thông báo cho UBND tinh, thành phố. 

BÁO CÁO PHẢN BÓ KÉ HOẠCH VỎN ĐÀU TƯ CÔNG CÁC Dự ÁN THUỘC ĐỊA PHƯONG QUẢN LÝ NĂM .... 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Nội đung 

Nhóm 
(QTQG, 

Ã, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đẩu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định đầu tư 

Số, 
ngáy, 
tháng, 

năm 

Tổng mức đầu tư 

Tống số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốnNSNN 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
công trung 

hạn giai 
đoạn 20..-

20 

Ke hoạch 
Lũy kế vốn dầu tư 

vốn đã bố các năm 
trí từ khởi trước 
công đến được kéo 

hết kế dài thời 
hoạch gian thực 

năm trước hiện và 
năm báo thanh toán 

cáo trong năm 

Ke hoạch vốn đâu tư năm... 

Tổng số 

Trong đó: 

Thu hồi 
các khoản 
ứng trước 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

Kê hoạch điêu chinh vôn đâu tư 
năm... .(nếu có) 

Tồng số 

Trong đó: 

Thu hồi 
các khoán 
ứng trước 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

10 12 13 14 15 16 17 

I 

1 

1.1 

(1) 

(2) 

(3) 

1.2 

TÓNG SỐ (I+II) 

VÓN ĐÀU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN 

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương 

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

Cấp tinh quàn lý 

Dự án... 

Cấp huvện quản lý 

Cấp xã quán lý 

Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương 
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STT 

1 

2 

2.1 

( 1 )  

(2) 

2.2 

( 1 )  

(2) 

2.3 

2.4 

2.5 

(1) 

(2) 

2.6 

NỘI dung 

Vốn ngân sách Trung ương 

Vốn Chưong trình mục tiêu quốc gia 

Chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 

Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án ... 

Vốn công trái Quốc gia 

Dự án... 

Vốn nước ngoài 

Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước 

Lĩnh vực... 

Dự án ... 

ván vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nirớc ngoài 

Lình vực... 

Dự án... 

Vốn bỗ sung ngoài kể hoạch đưọc giao (ncu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

Nhóm 
(QTQŨ, 

À, B, 
C) 

Mà số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định dầu tư 

Số, 
ngày, 
thảng, 

năm 

Tổng mức đầu tư 

Tồng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vón NSNN 

Kế hoạch 
von đẩu tư 
công trung 

hạn giai 
đoạn 20..-

20 

Kế hoạch 
Lũy kế vốn dầu tư 

vốn đã bố các năm 
trí từ khởi trước 
công đến được kéo 

hết kể dài thời 
hoạch gian thực 

năm trước hiện và 
năm báo thanh toán 

cáo trong năm 

10 

Kè hoạch vôn đâu tư năm. 

Tông số 

12 

Tron% dó. 

Thu hồi 
các khoán 
ứng trước 

13 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

14 

Kê hoạch diêu chinh vôn dầu tư 
năm. . .(nếu có) 

Tống số 

15 

Trong dó: 

Thu hồi 
các khoan 
ứng trước 

16 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

17 
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STT Nội dung 

Nhóm 
(QTQG, 

À, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
công trung 

hạn giai 
đoạn 20..-

20 

Lũy kế 
vốn đã bố 
trí từ khõ'1 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
năm báo 

cáo 

Kế hoach 
vốn dẩu tư 

các năm 
trước 

được kéo 
dài thời 

gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Kê hoạch vôn đầu tư năm.. 
KỂ hoạch diều chinh vón đâu tư 

năm... .(nêu có) 

STT Nội dung 

Nhóm 
(QTQG, 

À, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 

năm 

Tông mức đâu tư 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
công trung 

hạn giai 
đoạn 20..-

20 

Lũy kế 
vốn đã bố 
trí từ khõ'1 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
năm báo 

cáo 

Kế hoach 
vốn dẩu tư 

các năm 
trước 

được kéo 
dài thời 

gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Tống số 

Trong đó: 

Tổng số 

Trong dỏ. 

STT Nội dung 

Nhóm 
(QTQG, 

À, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 

năm 

Tồng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
công trung 

hạn giai 
đoạn 20..-

20 

Lũy kế 
vốn đã bố 
trí từ khõ'1 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
năm báo 

cáo 

Kế hoach 
vốn dẩu tư 

các năm 
trước 

được kéo 
dài thời 

gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Tống số Thu hồi 
các khoán 
ứng trước 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

Tổng số Thu hồi 
các khoan 
ứng trước 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

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

II 
NGUÒN THU ĐÈ LẠI CHO ĐÀU TƯ CHƯA 
ĐƯA VÀO CÂN Đói NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

, ngày thảng năm 
Nơi nhận: GIÁM ĐÓC SỎ TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC SỎ KẾ HOẠCH VÀ ĐÀU Tư CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH, THÀNH PHỐ 
- Bộ Tài chính; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kho bạc nhà nước. 

I 
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I BND TỈNH, THẢNH PHÓ... Bicu số: 02/ĐP-rr 

Thòi gian báo cáo: 
- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng). Trước ngày 10 tháng đầu 
tiên của quý sau. 
- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 28/2 cúa năm sau-

TÌNH HÌNH THỤ C HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ CÔNG CÁC Dự ÁN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 20... 

(ĐỊNH KỲ HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 nồm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn V Ị  tính: triệu đồng 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B,C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tư công 

trung hạn 
giai đoạn 
20..-20.. 

Lũy kê 
vốn đã 
thanh 

toán từ 
khởi công 

đến hết 
niên độ 

năm 
trước 

năm báo 
cáo 

KÌ hoạch vốn đầu tư năm 20... 
Thanh toán kê hoạch vôn đâu tư 

năm 20... 
Ki hoạch 
vốn còn 
lại được 
kéo dài 
thanh 

toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hủy bỏ (nếu 

có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B,C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số; 
ngày, 
tháng, 

năm 

Tồng mức đầu tư Kế hoạch 
vốn đầu 
tư công 

trung hạn 
giai đoạn 
20..-20.. 

Lũy kê 
vốn đã 
thanh 

toán từ 
khởi công 

đến hết 
niên độ 

năm 
trước 

năm báo 
cáo 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 
Ki hoạch 
vốn còn 
lại được 
kéo dài 
thanh 

toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hủy bỏ (nếu 

có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B,C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số; 
ngày, 
tháng, 

năm 

Tồng số 
các 

nguồn 
vốn 

Trong 
đó : vốn 
NSNN 

Kế hoạch 
vốn đầu 
tư công 

trung hạn 
giai đoạn 
20..-20.. 

Lũy kê 
vốn đã 
thanh 

toán từ 
khởi công 

đến hết 
niên độ 

năm 
trước 

năm báo 
cáo 

Tổng số 

Ke hoạch 
Vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Kế hoạch 
giao trong 
năm 20. .. 

Tổng số 

Thanh 
toán von 
kéo dài 

năm 
ừước 

chuyền 
sang 

Thanh 
toán kế 
hoạch 

vốn giao 
trong năm 

Ki hoạch 
vốn còn 
lại được 
kéo dài 
thanh 

toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hủy bỏ (nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1H12+13) 12 13 14=(15+16) 15 16 17 18=01-14-17) 

TỎNG SÓ (I+II) 

I 

1 

VÓN ĐÀU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN I 

1 Vốn đầu tir từ ngân sách địa phương 

1.1 
Vốn đầu tư trong cân dối NSĐP (bao gồm cả 
vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, 
xổ số kiến thiết) 

. . . . . . . .  

(1) Cấp tinh quàn lý 
. . . . . . . .  

(1) 

Dự án... 

. 

(2) Cấp huyện quản lý 

. 

(3) Cấp xã quản lý 

. 

1.2 

2 

Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương 

. 

1.2 

2 Vốn ngân sách Trung ương 
. 

2.1 

(1) 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 
. 

2.1 

(1) Chưcmg trình MTQG xây đựng nông thôn mới 

. 

(2) 

2.2 

Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững (2) 

2.2 Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 

(1) 

(2) 

Chương trinh mục tiêu... (1) 

(2) 

Dự án... 

Chương trinh mục tiêu... 
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Quyct định đầu tư 
Lũy kê 
vốn đã Kể hoạch vốn đẩu lư năm 20... 

Thanh toán kế hoạch vốn đầu lư 
năm 20.... 

K.C hoạch 
vôn còn 
lại được 
kéo dài 
thanh 

toán sang 
năm sau 

Tổng mức đầu tư Kế hoạch thanh 
toán tù 

khỡi công 
đến hết 
niên độ 

năm 
trước 

năm báo 
cáo 

Trong đỏ Trong đó 
K.C hoạch 
vôn còn 
lại được 
kéo dài 
thanh 

toán sang 
năm sau 

Ke hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
huy bó (nếu 

có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mẫ số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số; 
ngày, 
tháng, 
năm 

Tổng số 
các 

nguồn 
vốn 

Trong 
đó: vốn 
NSNN 

vôn đâu 
tư công 

trung hạn 
giai đoạn 
20..-20.. 

thanh 
toán tù 

khỡi công 
đến hết 
niên độ 

năm 
trước 

năm báo 
cáo 

Tông số 

Ke hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyền 

sang 

Kế hoạch 
giao trong 
nẫm 20.... 

Tống số 

Thanh 
toán von 
kéo dài 

năm 
trước 

chuyển 
sang 

Thanh 
toán kể 
hoạch 

vốn giao 
trong năm 

K.C hoạch 
vôn còn 
lại được 
kéo dài 
thanh 

toán sang 
năm sau 

Ke hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
huy bó (nếu 

có) 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 =(12+13) 12 13 ]4=(15+16) 15 16 17 18=01-14-17) 

2.3 

2.4 

2.5 

Dự án... 

Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lình vực... 

Dự án ... 
Vốn công trái Quốc gia 

Dự án... 

Vốn nước ngoài 

-

(1) 

(2) 

Vốn ODA giăi ngân theo cơ chế tài chính 
trong nước 

Lĩnh vực... 

Dự án ... 

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài 

2.6 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch đirợc giao (nếu 
có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUỒN THU ĐẺ LẠI CHO ĐÀU TƯ 
CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Ghi chú: số liệu thanh toán vốn nuớc ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận 

NGƯỜI LẬP BIỂU XÁC NHẬN CỦA KBNN TỈNII, THÀNH PHÓ Ngày tliáng nãnẳ 

(Ký, ghi rõ họ tên) GIÁM ĐỐC KBNN CHỦ TỊCH ƯBND TĨNH, THÀNH PHÓ 

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

Noi nhận: 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kề hoạch và Đẩu tư 
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I:BND TỈNH, THÀNH PHỐ... Biểu số: 03 /ĐP-TT 

Thòi gian báo cáo: 

- Giữa kỷ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 10/7 năm thử 3 
cúa kê hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 28/2 năm đầu tiên cùa 
giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

TÌNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20...- 20ể.. 

(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRliNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chinh) 

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung 
hạn đến thời điểm báo cáo 

Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ 
trung hạn đến thời điểm báo cáo 

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó Ke hoạch 
vốn còn lai Kế hoach 
Ke hoạch 

vốn còn lai Kế hoach 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, 
năm 

Tồng số 
các 

nguồn vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tổng số 

Kê hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyền 

sang giai 
đoạt! 20...-

20... 

Kế hoạch 
vốn được 

giao từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

Tổng số 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giai 

đoạn tnróc 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 

vén từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

được kéo 
dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

vôn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hủy 
bõ (nếu có) 

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

TỔNG SỐ (I+II) 

I VỐN ĐẨU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN 

1 Vốn đầu tir từ ngân sách địa phương 

Vốn đầu tư trong cân dối NSĐP (bao gồm cả 
1.1 vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xỗ số 

kiến thiết) 

(1) Câp tinh quán lý 

Dự án... 

(2) Câp huyện quăn lý 

(3) Câp xã quán lý 

1.2 
Vốn đầu tư từ nguồn bội chỉ ngân sách địa 

1.2 
phương 

2 Vốn ngân sách Trung ương 

2.1 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 

(1) Chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới 

(2) Chương trình MTQG giãm nghèo bền vững 

2.2 Vốn đầu tư theo các chưong trình mục tiêu 

(ỉ) 
h 

Chương trinh mục tiêu... 



Ọuyết định đẩu lư Kê hoạch vốn giao từ đẩu kỳ trung 
hạn đến thời điêm báo cáo 

Thanh toán kế hoạch vốn từ dầu kỳ 
trung hạn đên thời diêm báo cào 

Tông mức đầu tư Trong đó Trong đó Kế hoạch 
vồn còn lại 
được kco 
dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

Kc hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bi húy 
bo (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thó'i gian 
K.C-HT Số; ngày, 

tháng, 
năm 

Tống số 
các 

nguồn vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn giai 

doạn trước 
chuyển 

sang giai 
doạn 20...-

20... 

Kế hoạch 
vốn được 

giao từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 
thời điếm 
báo cáo 

Tồng số 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 

vốn lừ dầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điếm 
báo cáo 

Kế hoạch 
vồn còn lại 
được kco 
dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

Kc hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bi húy 
bo (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=( 9-12-15) 
Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

2.3 Vốn trái phiếu Chính phũ 

Lĩnh vực... 

Dự án ... 
-

2.4 Vốn công trái Quốc gia 

Dự án... 

2.5 Vốn nirớc ngoài 

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

Lĩnh vực... 
Dự án ... 

(2) 
Vốn vav ODA và vốn vay iru đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

2.6 Vốn bỗ sung ngoài kế hoạch đưực giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN THU DÉ LẠI CHO ĐÀU TƯ CHƯA 
ĐUA VÀO CÂN Đói NSNỈN 

Nguồn... 

Nguồn... 
Ghi chú: số liệu thanh toán vồn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận 

Ngày tháng năm 

Noi nhặn: XẤC NHẬN CỦA KBNN TỈNH, THÀNH PHÓ CHỈ' TỊCH l'BND TỈNH, THÀNH PHÓ 

- Bộ Tài chinh; GIÁM ĐÓC KBNN (Ký, ghi rõ họ lén. chức vụ và đóng dấu) 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Bộ, NGÀNH TRl'NG ƯƠNGễ.. Biếu số: 01 /BN-KH 

Thòi gian báo cáo: 

- Kc hoạch năm: Sau 05 ngày kể từ ngày Bộ, ngành ký Quyết định phân bố chi 
tiết kế hoạch vốn cho các đom vị theo quy định. 

- Ke hoạch vốn bổ sung trong năm hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có): Sau 
10 ngày kể từ ngày cấp có thấm quvền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư 
công cho Bộ, ngành. 

- Kc hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 10 ngày kề từ ngày Bộ 
KH&ĐT có thông báo cho Bộ, ngành. 

BÁO CÁO PHÂN BỔ KỂ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ CÔNG CÁC Dự ÁN THUỘC Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ NĂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Dơn vị tính: triệu đồng 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Quyết định đẩu tư 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 

Lũy kế 
vốn đã bố 
trí từ khới 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
năm báo 

cáo 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
các năm 

trước 
được kéo 
đài thời 

gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Kế hoạch vốn đầu tư năm.... 
Kế hoạch điều chinh vốn đầu tu 

năm... .(nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số, ngày, 

tháng, 
năm 

Tồng mức đầu tư 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 

Lũy kế 
vốn đã bố 
trí từ khới 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
năm báo 

cáo 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
các năm 

trước 
được kéo 
đài thời 

gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Tổng số 

Trong đó : 

Tồng số 

Trong đó: 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số, ngày, 

tháng, 
năm 

Tổng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

công trung 
hạn giai 

đoạn 20..-
20 

Lũy kế 
vốn đã bố 
trí từ khới 
công đến 

hết kế 
hoạch 

năm trước 
năm báo 

cáo 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
các năm 

trước 
được kéo 
đài thời 

gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Tổng số Thu hồi 
các khoản 
ứng Iruớc 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

Tồng số Thu hồi 
các khoản 
ứng trước 

Thanh toán 
nợXDCB 

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

TỎNG CỘNG (I+II) 

I 
VỐN ĐÀU TƯ CÔNG Từ NGUỒN NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 

1.1 

(1) 

Vốn Ngân sách nhà nưóc (NSNN) 1 

1.1 

(1) 

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

1 

1.1 

(1) 

Vốn trong nuóc 

1 

1.1 

(1) 

Vốn nước ngoài 

1 

1.1 

(1) Vốn chuẩn bị đầu tư 

1 

1.1 

(1) 

Ngành... 

1 

1.1 

(1) 

Dự án... 

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 
-

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 
-

Dự án... 

Vốn trong nước 

Vồn mcớc ngoài 

Dự án... 

Vốn trong nước 

Vồn mcớc ngoài 
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Quyết định đầu tư 

Kế hoạch 

Lũy ké 
vốn đã bố 

KÍ hoạch 
vốn đầu tư 
các năm 

Kồ hoạch vốn dẩu tư năm... 
Kc hoạch diêu chinh vồn đầu lư 

năm... .(nếu có) 
Kế hoạch 

tri từ khởi 
công đến 

trước 
đươc kéo Nhóm 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Tống mức đầu tư vôn đâu tư 
tri từ khởi 
công đến 

trước 
đươc kéo Trong đó: Trong dó: 

STT Nội dung (QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số, ngày, 

tháng, 
năm 

Tống số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

công trung 
hạn giai 

đoạn 20..-
20 

hết kế 
hoạch 

nãm trước 
năm báo 

cáo 

dài thời 
gian thực 
hiện và 

thanh toán 
trong năm 

Tồng số Thu hồi 
các khoán 
ứng trước 

Thanh 
toán nợ 
XDCB 

'1 ong số Thu hồi 
các khoán 
ứng trước 

Thanh loàn 
nợ XDCB 

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

1.2 Vốn đầu tư theo các chương trình mục ticu 

(1) Chương trinh mục tiêu... 

Dự án.. 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.3 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

Dự án... 

2 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

3 Vốn công trái quốc gia 

Dự án... 

4 
Vốn bố sung ngoài kế hoạch được giao 
(nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

5 Vốn NSNN khác (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI ĐÀU TƯ CHƯA 
ĐƯA VÀO CÂN ĐÓI NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính (Vụ Đẩu tư); 

- Kho bạc nhà nước; 

- Bộ Kế hoạch vá Đầu tư. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày tliáng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký lẽn, đỏng dấu) 
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Bộ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG... Biểu số: 02 /BN-TT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 
tháng đầu tiên của quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 28/2 cùa năm sau. 

TÌNH IỈÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KỂ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC Dự ẨN THUỘC Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ NĂM 20, 

(ĐỊNH KỲ HẰNG QUÝ, HẰNG NẰM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư 
Lũy kế 

KẾ hoạch vốn đầu tư năm 20... 
Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 

năm 20.... 

Nhóm 
(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Tổng mức đầu tư Kế hoạch 
vốn đầu 

vôn đã 
thanh toán 

íừ khỏi 
công đến 
hết niên 
độ năm 

trước năm 
báo cáo 

Trong đó Trong đó 
Kê hoạch 
vốn còn 
lại được 
kéo dài 

thanh toán 
sang năm 

sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hùy bõ (nếu 

có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Số; 
ngày, 
tháng, 

năm 

Tổng số 
các 

nguồn 
vốn 

Trong đó : 
vốn NSNN 

tư công 
trung hạn 
giai đoạn 
20..-20.. 

vôn đã 
thanh toán 

íừ khỏi 
công đến 
hết niên 
độ năm 

trước năm 
báo cáo 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Kế hoạch 
giao trong 
năm 20.... 

Tồng số 

Thanh 
toán vốn 
kéo dài 

năm trước 
chuyển 

sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch von 
giao trong 

năm 

Kê hoạch 
vốn còn 
lại được 
kéo dài 

thanh toán 
sang năm 

sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hùy bõ (nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=02+13) 12 13 14=(15+16) 15 16 17 18=(11-14-17) 

TỐNG CỘNG (I+n) 

I 
VÓN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUÒN 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) 

1.1 Vốn đầu tu- theo ngành, lĩnh vực 

Vốn trong nưó'c 

Vốn nưóc ngoài 

0) Vốn chuẩn bị đầu tư 

Ngành... 

Dự án... 

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 

Dự án... 

Vốn trong nước 

Vốn nước ngoài 

1.2 
Vốn dầu tư theo các chương trình 
mục tiêu 

(1) Chương trình mục tiêu... 



Quyết dịnh dầu tư 
Lũy kế 

Kế hoạch vồn đẩu tư năm 20... 
Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 

năm 20 . 

Tông mức đầu tư Kế hoạch 
vốn đầu 

vôn đã 
thanh toán 

từ khởi 
công đến 
hết niên 
độ năm 

trước năm 
báo cáo 

Trong đó Trong dó 
Ki hoạch 
von còn 
lại được 
kéo dài 

thanh toán 
sang năm 

sau 

Kể hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hủy bó (nếu 

có) 

STT Nội dung (QTQG, 
A, B,C) 

dự án 
đầu tư 

gian KC-
HT 

Số; 
ngáy, 
tháng, 

năm 

Tồng số 
các 

nguồn 
vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

tư công 
trung hạn 
giai đoạn 
20..-20. 

vôn đã 
thanh toán 

từ khởi 
công đến 
hết niên 
độ năm 

trước năm 
báo cáo 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
đài năm 

trước 
chuyển 

Kế hoạch 
giao trong 
năm 20.... 

Tồng sồ 

Thanh 
toán vổn 
kéo dài 

năm trước 
chuyến 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

Ki hoạch 
von còn 
lại được 
kéo dài 

thanh toán 
sang năm 

sau 

Kể hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
hủy bó (nếu 

có) 

sang sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=02+13) 12 13 14=(15+16) 15 16 17 18=(11-14-17) 

Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.3 
Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử 

1.3 
dụng đất 

Dự án... 

2 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

3 Vốn công trái quốc gia 

Dự án... 

4 
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch dược 
giao (nêu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

5 Vôn NSNN khác (nêu có) 

Nguôn vôn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN TIIU ĐẺ LAI ĐÀU TƯ 

II 
CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 
• -

-

Ghi chú: 
- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn ICBNN kiềm soát, xác nhận 
- Đối với báo cáo quý: tồng hợp số liệu từ cột số 1 đến cọt số 16 

Ngày tháng năm 

Nơi nltận: NGƯỜI LẬP BIẺU XÁC NHẶN CỦA KBNN THỦ TRƯỚNG ĐƠN VỊ 

-Bộ Tái chính; (KỶ, ghi rõ họ tên) GIÁM ĐÓC KBNN (Kv lên,đóng dấu) 
- Bộ Kề hoạch và Đầu tư ghi rõ họ tên) 
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Bộ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG... Ricu số: 03 /BN-TT 

Thời gian báo cáo: 

- Giũa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 10/7 
năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 28/2 năm 
đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

TÌNH HÌNH THỤ C HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỎN ĐÀU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20..- 20.. 

(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm theo Thòng tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung hạn 

đến thời điểm báo cáo 
Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ 

trung hạn đến thời điểm báo cáo 
Kế hoạch 

vốn còn lại Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó 
Kế hoạch 

vốn còn lại Kế hoạch 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, năm Tổng số các 
nguồn vốn 

Trong đó : 
vốn NSNN 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn truớc 
chuyển sang 

giai đoạn 
20...-20... 

Kế hoạch 
vốn được 

giao từ đầu 
kỳ trung hạn 

đến thời 
điểm báo cáo 

Tổng số 

Thanh toán 
kế hoạch 
von giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 

vốn từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 
thời điểm 

bào cáo 

được kéo 
dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hủy 
bó (nếu có) 

] 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12=03+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

TỎNG CỘNG (I+II) 

I 
VỎN ĐÂU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) 

lẻl Vốn đâu tư theo ngành, lĩnh vực 

Vốn trong nước 

Vốn nước ngoài 

0) Vốn chuẩn bị đầu tư 

Ngành... 

Dự án... 

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 

Dự án... 
Vốn trong nước 

Vốn nước ngoài 

1.2 Vốn đầu tir theo các chương trình mục tiêu 1 
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Quyết định đầu tư KÌ hoạch vốn giao từ đầu kỷ trung hạn 
đến thời điem báo cáo 

Thanh toản kế hoạch vốn từ dầu kỳ 
trung han đến thời diêm báo cáo 

Kê hoạch 
vốn còn lai Tống mức đầu tư Trong đó Trong đó 
Kê hoạch 

vốn còn lai Kế hoach 

STT Nội dung 
Nhỏm 

(QTQG, 
À, B. C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số; ngáy, 

tháng, năm Tống số các 
nguồn vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

K-ể hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyển sang 

Kế hoạch 
vốn được 

giao từ đầu 
kỳ trung hạn 

Tồng số 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giai 

đoan trước 

Thanh toán 
kế hoạch 

vốn từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 

được kéo 
dài thanh 
toàn sang 
giai đoạn 

vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị húy 
bo (nếu có) 

giai đoạn đến thời chuyến 

Thanh toán 
kế hoạch 

vốn từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến sau 

20...-20... điêm báo cáo sang 
thời điểm 

báo cáo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12=03+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

lể3 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

Dự án... - - - — — 

2 vén trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

3 Vốn công trái quốc gia 

Dự án... 

4 
Vốn bố sung ngoài kế hoạch được giao (nếu 
có) 

Nguôn vôn .. 

Dự án... 

5 Vốn NSNN khác (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA 

II 
ĐƯ'A VÀO CÂN ĐỐI NSNN 

Nguôn... 

Nguồn... 

Ngày tliáitg Ităm 

THỦ TRirỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký lèn, đóng dấu) 

Ghi chú: số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BIẾU 

- Bộ Tài chinh; (Xv, ghi rõ họ lên) 

- Bộ Kế hoạch và Đẩu tư 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PIIÓ... Biếu số: 01/KBT 

Thòi gian báo cáo: 
- Iĩàng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Ilằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu tiên 
của quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 cùa năm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VÓN BỐ SUNG NGOÀI KÉ HOẠCH VÀ VỐN VÓN KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NÉi; CÓ) NĂM... 
THUỘC Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư sỗ 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tổng thanh toán vổn đẩu tư năm,. . 

Kể hoach Kế hoạch Kể hoach Kế hoạch 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
Mã sô 
dư án 

Thời gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, 
năm 

Tống mức đầu tư Trong đó Trong đó vốn còn lại 
dược kéo dài 

vôn còn lại 
chưa thanh 

A, B, C) đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, 
năm Tồng số các 

nguồn vốn 
Trong đó: 
vẩn NSNN 

Tổng số Ke hoạch 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Ke hoạch 
vốn giao 

trong năm. .. 

Tổng số Thanh toán 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
von giao 
trong nãm 

thanh toán 
sang năm sau 

toán bị hùv 
bó (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-J5) 

Bộ... 

1 Vôn NSNN 
1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

Von trong nước 

Vôn nước ngoài 

(I) Vôn chuân bị đâu tư 

Ngành... 

Dự án... 

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 

Dự án... 

Von trong nước 

Von nước ngoài 

1.2 Vôn dâu tư theo các chirong trình mục 1.2 
tiêu 

(i) Chương trinh mục tiêu... 

Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.3 Vốn đầu tff từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
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Quyết định đấu tư Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm .. Tồng thanh toán vốn đầu tư năm. 

Kề hoạch 
vồn còn lại 

dược kéo dài 

Kẻ hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh STT Nội dung 

Nhóm 
(QTỌG, 

Mã số 
dư án Thời gian 

K.C-HT Số; ngáy, 
tháng, 

năm 

Tống mức đầu tư Trong đó Trong đó 
Kề hoạch 

vồn còn lại 
dược kéo dài 

Kẻ hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 

A, B, C) đâu tư 

Thời gian 
K.C-HT Số; ngáy, 

tháng, 
năm Tồng số các 

nguồn vốn 
Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số Kế hoạch 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Kc hoạch 
vốn giao 

trong năm... 

Tống số Thanh toán 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

thanh toán 
sang năm sau 

toán bj huy 
bó (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=( 10+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 
Dự án... 

2 
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao 
(nếu có) 
Nguồn vốn... 

Dự án... 
3 Vốn NSNN khác (ncu có) 

Nguồn vốn... 
Dự án... 

Bộ... 
Ghi chú: 

- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 
- Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp tại cột sổ 15 và cột số 16. 

Ngày tháng năm 
Nơi nhận: NGƯỜI LẶP BIẾU TRƯỞNG PHÒNG KIẺM SOÁT CHI GIÁM ĐÓC KBNN TỈNH, THÀNH PHỔ... 
- Kho bạc nhà nước; (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ tên, đóng dấu) 
- ƯBND cấp tinh; 

- Sờ Tài chính. 
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KHO BẠC NHÀ XƯỚC TĨỀMI, THÀNH PIIÓ... Biếu số: 02/KBT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng 
đầu tiên của quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 của nãm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VÓN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐÓI NSĐP, VÓN ĐẲU TƯ TỬ NGUỎN BỘI CHI NSĐP, VÓN NƯỚC NGOÀI (ODA) VÀ VỐN BỐ 
SUNG NGOÀI KẺ HOẠCH NĂM ... THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư Tống kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tồng thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Nhóm Mã số 
Thòi gian 

KC-HT 

Tồng mức đầu tư Trong đó Trong đó Kê hoạch 
vốn còn lai 

Ke hoạch vốn 
còn lai chưa 

STT Nội dung (QTQG, 
À,B,C) 

dự án 
đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, năm Tổng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Kế hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tổng số 

Thanh 
toán vốn 
kéo dài 

năm trước 
chuyển 

sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

được kéo dài 
thanh toán 

sang năm sau 

thanh toán bị 
húy bò (nếu 

có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+ll) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

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

1.1 Cấp tinh quàn lý 

Dự án... 

1.2 Cấp huyện quản lý 

1.3 Cấp xã quản lý 

2 
Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

3 Vốn nước ngoài 

3.1 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính 
trong nước 

Lĩnh vực... 

Dụ án... 
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STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Quyct định đầu tư Tống kế hoạch vốn đầu tư năm . . Tông thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Kc hoạch 
vốn còn lại 

được kéo dài 
thanh toán 

sang năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
húy bó (nếu 

có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, năm 

Tống mức đầu tư 

Tồng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong dó Kc hoạch 
vốn còn lại 

được kéo dài 
thanh toán 

sang năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
húy bó (nếu 

có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, năm Tống số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyến 

sang 

Kế hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tổng số 

Thanh 
toán vốn 
kéo dài 

năm trước 
chuyển 

sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

Kc hoạch 
vốn còn lại 

được kéo dài 
thanh toán 

sang năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 
húy bó (nếu 

có) 

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

3.2 
Vốn vay ODA và vốn vay iru dãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài 

Lĩnh vực... 

Dư án... 

3.2 
Vốn vay ODA và vốn vay iru dãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài 

Lĩnh vực... 

Dư án... 
... -

4 
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch đirợc giao (nếu 
có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

4 
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch đirợc giao (nếu 
có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

4 
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch đirợc giao (nếu 
có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 
Ghi chú: 

- Số liệu thanh toán vốn nuớc ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận 
- Báo cáo hầng tháng, hằng quỷ: không bao gồm số liệu tồng hợp tại cột số 15 và cột số 16 

Ngày (liáng năm 

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BIẺƯ TRƯỞNG PHÒNG KIẺM SOÁT CHI GIÁM ĐỐC KBNN TỈNH, THÀNH PHÓ... 

- Kho bạc nhà nước; (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ tên, đóng dâu) 

- ƯBND cấp tinh; 

- Sở Tài chính. 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHÓ.. Biéu số: 03/IvBT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu tiên của quý sau. 

- Hằng năm (Í3 tháng): Trước ngày 10/2 cùa năm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VÓN ĐÂU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM ... 
THUỘC Bộ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cúa Bộ Tài chính) 

Dơn vị tính: triệu đông 

Quyết định đầu tư Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tống thanh toán vốn đầu tư năm . 

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Ke hoạch 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Số; ngày, 

tháng, năm 
Tổng số 

cáe nguồn 
vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kê hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sane 

Kế hoạch 
vốn giao 

trong 
nãm ... 

Tổng số 

Thanh 
toán vốn 
kéo dài 

năm trước 
chuyển 

sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

vôn còn lại 
chưa thanh 
toán bị húy 
bỏ (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12={13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

1 Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu 

1.1 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.2 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

Bộ... 

II DỤ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

1 Vốn Chương trình mục ticu quốc gia 

1.1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

1.2 Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vững 

2 Vốn đầu tu- theo các Chương trình mục tiêu 

2.1 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

2.2 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 
Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp tại cột số 15 và cột số 16 

Noi nhận: 
- Kho bạc nbà nước; 

- UBND cấp tỉnh; 

- Sỡ Tài chính. 

NGƯỜI LẶP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT CHI 
(Ký, ghi rõ họ tèn) 

Ngày tháng năm 

GIÁM ĐÓC KBNN TĨNỈI, TIIÀNH PHÓ.. 
(Ký tên, đỏng dấu) 



K1I0 BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, TIIÀNH PHÓ. Biếu số: 04/KBT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hang tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 (háng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu tiên cùa quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 cùa năm sau 

BÁO CẢO TÌNH HÌNH THựC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ TỪ NGUÒN THU DÉ LẠI ĐÀU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CẰN BỐI NSNN THUỘC Bộ, NGÀNH VẢ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM... 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUỶ, HẰNG NĂM) 

(Biếu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Dơn V Ị  lính: triệu đổnẹ 

Tống kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tổng thanh toán vốn đầu tư năm.. . 

STT Nội dung 

Trong đó Trong đó Kế hoạch vốn còn 
lai đươc kéo dài 

Kế hoạch vốn còn lại 
chưa thanh toán bị hủy 

bò (nếu có) 
STT Nội dung 

Tống số Ke hoạch vốn kéo 
đài năm trước 
chuyển sang 

Ke hoạch vốn giao 
trong nãm.... 

Tồng số Thanh toán vốn kéo 
dài năm trước 
chuyển sang 

Thanh toán kế 
hoạch vốn giao 

trong năm 

thanh toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn còn lại 
chưa thanh toán bị hủy 

bò (nếu có) 

1 2 3 =(4+5) 4 5 6=(7+8) 7 8 9 10=(3-6-9) 

I DỤ ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

1 Bộ... 

- Nguồn... 

- Nguồn... 

2 Bộ... 

II DỤ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

- Nguồn... 

- Nguồn... 

Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tồng hợp tại cột số 9 và cột số 10. 

Ngàv tháng năm 
Nffi nlãỉM'Ệ: NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT CHI GIÁM ĐỎC KBNN TỈNH, THÀNH PHÓ... 
- Kho bạc nhá nước; (Kỷ ghi fỹ họ Ịệnj (Ký, ghi rõ họ lẽn) (Ký lèn, đóng dấu) 

- UBND cấp tinh; 

- Sờ Tài chính. 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ. Biếu số: 05/KBT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng 
đầu tiên cũa quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 10/2 của năm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VÓN TRÁI PHIÉU CHÍNH PHỦ, VỐN CÔNG TRÁI QUỐC GIA THUỘC Bộ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM... 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THẢNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tông thanh toán vốn đầu tư năm. -

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kê hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 

toán bị 
hủy bó 
(nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 
Tổng số 

các nguồn 
vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyến 

Kế hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tổng số 

Thanh 
toán vốn 
kéo dài 

năm trước 
chuyến 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kê hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 

toán bị 
hủy bó 
(nếu có) 

sang sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao trong 

năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=00+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

1 Vốn Trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án ... 

2 Vốn công trái quốc gia 

Dự án... 

Bộ... 

II Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

1 Vốn Trái phiếu Chính phũ 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

2 Vốn công trái quốc gia 

Dự án... 
Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tống hợp tại cột số 15 và cột số 16. 

Noi nhận: NGƯỜI LẬP BIÊU 

- Kho bạc nhà nước; (ỊCỷt ghi rõ họ tên) 
- UBND cấp tinh; 

- Sớ Tài chính 

Ngày thúng năm 

TRƯỞNG PHÒNG KIẾM SOÁT CHI GIẢM ĐÓC KBNN TĨNH, THÀNH PHÓ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ tên, đóng dâu) 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ.ềằ 
Bicu số: 06/KBT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 08 tháng đầu 
tiên của quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngàv 10/2 của năm sau. 

TÌNH HÌNH Tllực HIỆN, THANH TOÁN VÀ THU HÒI VÓN ỨNG TRƯỚC KÉ HOẠCII VỐN ĐÀU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CHO CÁC Dự ÁN THƯỘC Bộ, NGÀNH. ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM... 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tinh: triệu đồng 

TT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Quyết định đầu tư 
Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

truớc 

Kế hoạch vốn ứng trước 
Vốn ứng trước đã thanh toán từ 

đầu năm đến kỳ báo cáo 
Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyền 

năm sau 
(nếu có) 

Vốn còn lại 
thực hiện 

hùy dự toán 
(nếu có) 

Ke hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí để thu 
hồi vốn 

ứng 
trước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế vốn 
ứng trước các 
năm còn lại 
chuyển sang 
năm sau để 

thu hồi 

TT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành 

Tổng mức đầu tư 
Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

truớc 

Tổng số 

Bao gồm 

Tổng số 

Bao gồm 
Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyền 

năm sau 
(nếu có) 

Vốn còn lại 
thực hiện 

hùy dự toán 
(nếu có) 

Ke hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí để thu 
hồi vốn 

ứng 
trước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế vốn 
ứng trước các 
năm còn lại 
chuyển sang 
năm sau để 

thu hồi 

TT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành 

Tống 
số các 
nguồn 

vốn 

Trong 
đó: vồn 
NSNN 
hoặc 
vốn 

TPCP 

Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

truớc 

Tổng số 
Các năm 
trước kéo 
dài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Tổng số 
Các năm 
trước kéo 
đài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyền 

năm sau 
(nếu có) 

Vốn còn lại 
thực hiện 

hùy dự toán 
(nếu có) 

Ke hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí để thu 
hồi vốn 

ứng 
trước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế vốn 
ứng trước các 
năm còn lại 
chuyển sang 
năm sau để 

thu hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=01+12) 11 12 13=(14+15) 14 15 16 17=00-13-16) 18 19=(9+13+17-18) 

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

1 Vốn ngân sách nhà nưóc 

1.1 Vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực 

Dự án... 

Vốn trong nước 

Von nước ngoài 

1.2 
Vốn đầu tư theo các chương trinh mục 
tiêu 

(1) Chưong trình mục tiêu... 

Dự án... 

(2) Chương trinh mục tiêu... 

Dự án... 

1.3 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

2 

Dự án... 

Vốn trái phiếu Chính phủ 
.. . -

2 

Dự án... 

Vốn trái phiếu Chính phủ 
.. . -

Lĩnh vực... 

Dự án... 
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TT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Quyết định đầu lư 
Lũy kế 

vốn ứng 
trước 

chưa thu 
hồi từ 

các nãm 
trước 

Kế hoạch vốn ứng trước Vốn ứng trước đà thanh toán từ 
đẩu nãm đến kỳ báo cáo 

Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyến 

năm sau 
(nếu có) 

Vốn còn lại 
thực hiện 

húy dự toán 
(nếu có) 

Ké hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí đế thu 
hồi vốn 

ứng 
trước 

(theo số 
giài ngân) 

Lũy kế vốn 
ứng trước các 
năm còn lại 
chuyến sang 
năm sau dế 

thu hồi 

TT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
nãm 
ban 
hành 

Tổng mức đầu tư 
Lũy kế 

vốn ứng 
trước 

chưa thu 
hồi từ 

các nãm 
trước 

Tồng số 

Bao gồm 

Tồng số 

Bao gồm 
Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyến 

năm sau 
(nếu có) 

Vốn còn lại 
thực hiện 

húy dự toán 
(nếu có) 

Ké hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí đế thu 
hồi vốn 

ứng 
trước 

(theo số 
giài ngân) 

Lũy kế vốn 
ứng trước các 
năm còn lại 
chuyến sang 
năm sau dế 

thu hồi 

TT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
nãm 
ban 
hành 

Tồng 
số các 
nguồn 

vốn 

Trong 
đó: vốn 
NSNN 
hoặc 
vốn 

TPCP 

Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các nãm 

trước 

Tồng số 
Các nãm 
trước kéo 
dài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Tồng số 
Các nãm 
trước kco 
dài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyến 

năm sau 
(nếu có) 

Vốn còn lại 
thực hiện 

húy dự toán 
(nếu có) 

Ké hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí đế thu 
hồi vốn 

ứng 
trước 

(theo số 
giài ngân) 

Lũy kế vốn 
ứng trước các 
năm còn lại 
chuyến sang 
năm sau dế 

thu hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=01 + 12) 11 12 13=04+15) 14 15 16 17=00-13-16) 18 19=(9-i3+17-lS) 

II 

1 

1.1 

Bộ... 

DỤ ẤN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

Vốn đầu tư theo các chương trình mục 
tiêu 

Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.2 Chirơng trình mục tiêu... 

Dự án. . 

1.2 Chirơng trình mục tiêu... 

Dự án. . 

2 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

3 Vốn nuớc ngoài 

3.1 
Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính 
trong nước 

Dự án... 

3.2 

4 

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài 

Dự án.. 

Vốn đầu tư công khác (nếu có, ghi cụ thể 
từng nguồn vốn) 

3.2 

4 

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài 

Dự án.. 

Vốn đầu tư công khác (nếu có, ghi cụ thể 
từng nguồn vốn) 

3.2 

4 

Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài 

Dự án.. 

Vốn đầu tư công khác (nếu có, ghi cụ thể 
từng nguồn vốn) 

Dự án... 

Ghi chú: 
- Số liệu thanh toán vón nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 
- Báo cáo hằng tháng, hằng quỷ: không bao gồm số liệu tổng hợp tại các cột số 16, 17 và ] 9. 

Ngày tháng năm 

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BIẺU TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT CHI GIÁM ĐỐC KBNN TỈNH, THÀNH PHÓ... 
- Kho bạc nhá nước, (Kỷ ghì rõ họ lẽn) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu) 
- UBND cấp tinh, 

- Sờ Tài chính. 
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KHO BẠC NHÀ M:'ỚC TỈMi, THÀNH PHỐ. 

Thời gian báo cáo: Trước ngày 17 hằng tháng. 

Biếu số: 07/KBT 

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỐN ĐÂU TƯ CÔNG ĐẾN NGÀY 15 HẢNG THÁNG 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/20! 7/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đẳng 

TT Nội dung Kế hoạch Nhà nước giao 
Vốn đã thanh toán từ đầu tháng 

đến ngày 15 tháng... 
Lũy kế vốn đã thanh toán từ đầu 

năm đến ngày 15 tháng... 
Ước tổng số vốn đã thanh toán từ 

đầu tháng đến hết tháng. 
Ưóc lũy kế vốn đã thanh toán từ 
đầu năm đến hết tháng báo cáo 

1 2 3 4 5 6 7 

TỔNG CỘNG (A+B) 

A VỐN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

BÔ... 

I 
VỐN ĐÀU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC 

1 Vốn NSNN 

1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

Vốn trong nước 

Vốn nước ngoài 

1.2 Vốn đầu tư theo các chirong (rình mục tiêu 

1.3 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

2 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

3 Vốn công trái quốc gia 

4 Vốn bá sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có) 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI ĐẨU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN 

II ĐOI NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Bộ... 

B VÓN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

í 
VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUÒN NGÂN SÁCH NHÀ 

í 
NƯỚC 

1 Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương 

1.1 
Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm că vốn đầu tư từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) 

(1) Cấp tinh quàn lý 

Dự án... 

(2) Cấp huyện quàn lý 

(3) Cấp xã quàn lý 
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TT Nội dung Ké hoạch Nhà nước giao Vốn đâ thanh toán từ đầu tháng 
đén ngày 15 tháng... 

Lũy kể vốn đã thanh toán từ đầu 
năm đến ngày 15 tháng.. 

Ước tông số vồn đà thanh toán từ 
đẩu tháng đến hết tháng.. 

Ước lũy kế vồn đã thanh toán từ 
đằu năm đến hết thảng báo cáo 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 Vốn đầu tư từ nguồn bội chí ngân sách địa phuong 

2 Nguồn vốn ngân sách Trung ương 

2.1 Vốn Chương trình mục tiêu quác gia 

0) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

(2) Chương trình MTQO giám nghèo bền vững 

2.2 Vốn đầu lư theo các chương trình mục tiêu 

(1) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

(2) Chuơng trinh mục tiêu... 

Dụ án... 

2.3 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án ... 
2.4 Vốn công trái Quốc gia 

Dự án... 

2.5 Vốn nước ngoài 

(1) Vốn OĐA giải ngân theo co" chế tài chính trong nước 

Lĩnh vực... 
Dự án ... 

(2) 
Vốn vay ODA và vốn vay u u đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

2.6 Vốn bố sung ngoài kế hoạch đưực giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI CHO ĐÀU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO 
CÂN DỐI NSNN 

Nguồn... 
Nguôn... 
Ghi chú: số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN xác nhận, thanh toán. 

Ngày tháng năm 

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BIẺU TRƯỞNG PHÒNG KIẺM SOÁT CHI GIÁM ĐỐC KBNN TÍNH, TIỈÀNH PHỐ... 

- Kho bạc nhà nước; (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) 

- UBND cấp tinh; 

- Sờ Tài chính. 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 01/KBNN 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng thảng: Tnrởc ngày 08 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 của tháng đầu tiên 
quý tiếp theo. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/2 của năm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HỈNH THựC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỎN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VỐN BÓ SUNG NGOÀI KÉ HOẠCH VÀ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÁC (NÉU CÓ) NĂM... THUỘC 
Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẢNG NẮM) 

(Biếu mẫu kèm theo Thông tu số 82/2017/TT-BTC Iigày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chinh) 

Đơn vị tính: triệu đong 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số đự 
án đầu tư 

Thời gian 
K.C-HT 

Quyết định đầu tư Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tổng thanh toán vốn đẩu tư năm.... 
Kế hoạch 

vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hủy 
bò (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số đự 
án đầu tư 

Thời gian 
K.C-HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 

Tổng mức đầu tư 

Tồng số 

Trong đó 

Tồng số 

Trong đó Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hủy 
bò (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số đự 
án đầu tư 

Thời gian 
K.C-HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 
Tồng số 

các nguồn 
vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 
Kế hoạch 

vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Kể hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tồng số 
Thanh toán 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hủy 
bò (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9—(10+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

Bộ... 

1 VốnNSNN 
1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.1 

Vốn trong nước 

Vốn nirớc ngoài 

(1) Vốn chuẩn bị đầu tư 

Ngành... 

Dự án... 

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 

Dự án... 
Von trong nước 

Vốn nước ngoài 

Iề2 Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 

(I) Chương trình mục tiêu... 

(2) 
Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

13 
Dư án... . . .  

. . 13 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
. . .  

-
. . 

Dự án... 
-

. . 
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Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm . Tống thanh toán vốn đầu tu năm.... 

Tồng mức đầu tư Trong đó Trong đó Kê hoạch 
von còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, 3, C) 

Mă sổ dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng,, 

năm 
Tồng số 

các nguồn 
vốn 

Trong đủ: 
vốn NSNN 

Tổng số 
Kế hoạch 

vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Kế hoạch 
vốn giao 

trong 
năm... 

Tồna số 
Thanh toán 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

Kê hoạch 
von còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bi hủy 
bô (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(1<M1) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

2 Vốn bố sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có) 
Nguồn vốn... 

Dự án... 
3 Vốn NSNN khác (nếu có) 

Nguồn vốn... 
Dự án... 
Ghi chú: 

- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 
- Báo cáo hằng tháng, hăng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp tại cột số 15 và cột số 16. 

Hà Nội, ngày thảng năm 

TÒNG GIÁM ĐÒC KBNN 
(Ký, đóng dấu) 

KỊ . , - ...... ,, , Ivr ,. vỊCMxn NGƯỜI LẠP BIÈƯ Nơi nliận: Bộ Tài chính (Vụ Đĩ, Vụ NSNN) 
(Kỷ, ghi rõ họ lén) 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 02/KBNN 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 08 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 tháng đẩu tiên của 
quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/2 cùa năm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP, VỐN ĐẰU TƯ TỪ NGUÒN BỘI CHI NSĐP, VÓN NƯỚC NGOÀI (ODA) VÀ NGUÒN VÓN BỎ 
SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH NĂM... THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

(ĐỊNH KỲ HẢNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngậy 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đằng 

STT Nội đung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mă số đự 
án đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Quvết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn dầu tư năm ... Tổng thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn )ại chưa 
thanh toán bị 

hủy bò (nếu có) 

STT Nội đung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mă số đự 
án đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 

Tồng mức đầu tư 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn )ại chưa 
thanh toán bị 

hủy bò (nếu có) 

STT Nội đung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mă số đự 
án đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 

Tổng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài nãm 

trước 
chuyển 

sang 

Kế hoạch 
vốn giao 

ừong 
năm.... 

Tổng số 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn )ại chưa 
thanh toán bị 

hủy bò (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12=03+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

TỈNHẽ.ẻ 

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

1.1 Cấp tình quản lý 

Dư án... 

1.2 Cấp huyện quản lý 

1.3 Cấp xã quản lý 

2 
vén đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương 

Nguồn vốn... 

Dư án... - -
3 Vốn nước ngoài 

- -

— -
3.1 

Vốn ODA giãi ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước - — -
Lĩnh vực... 

- — -

Dự án... 

- — -

Page 1 



STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQŨ, 
A, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Quyết định đẩu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tồng thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 

hủy bỏ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQŨ, 
A, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 

Tổng mức đầu tư 

Tồng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 

hủy bỏ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQŨ, 
A, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng, 

năm 

Tống số 
các nguồn 

vốn 

Trong đỏ: 
vắn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài nãm 

trước 
chuyên 

sang 

Kê hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tổng số 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bị 

hủy bỏ (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(I0+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

3.2 
Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi cùa các nhà 
tài trợ nước ngoài 

Lĩnh vưc... 

Dự án... 

4 vổn bổ sung ngoài kế hoạch (ncu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 
TỈNH... 
Ghi chú: 

- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 
- Báo cáo hầng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp tại cột số 15 và cột số 16. 

Hà Nội, ngày tháng năm 

người LẬP biểu Tỏng giám Đốc kbnn 
Nơi nhận: Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Cục QLN&TCĐN) • ~ * 7/, 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký- đúng dâu) 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 03/KBN.N 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 08 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 tháng đầu tiên cùa 
quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/2 cùa năm sau. 

BÁO CÁO TỈNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VỎN ĐÀU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THUỘC Bộ, NGÀNH 
VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM... 

(định kỳ hằng thảng, hằng quý, hằng năm) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chinh) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tổng thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chua 

STT Nôi dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian Số; ngày, 
Kế hoạch 

Ke hoach 
Thanh toán 

vốn kéo Thanh toán 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chua 

STT 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư KC-HT thảng, 

năm 
Tông sô 

các nguồn 
vốn 

Trong đỏ: 
vốn NSNN 

Tông sô dài năm 
trước 

chuyển 
sang 

vốn giao 
trong 

năm.... 

Tông sô dài năm 
trước 

chuyển 
sang 

kế hoạch 
vốn giao 
trong nãm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

thanh toán bị hủy 
bỏ (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 U 12=(13+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ..ề 

1 Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu 

1.1 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.2 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

Bộ... 

II Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

TỈNH... 

1 Vốn đầu tư theo eác Chương trình mục ticu 

1.1 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.2 Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 
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STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Quyết định đầu tư Tống kế hoạch vốn đầu lư năm ... Tồng thanh toán vốn đầu lư năm.... 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vồn 
còn lại chưa 

thanh toán bị húy 
bỏ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng, 
năm 

Tổng mức đẩu tư 

Tồng số 

Trong đó 

Tống số 

Trong đó Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vồn 
còn lại chưa 

thanh toán bị húy 
bỏ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thòi gian 
KC-HT 

Số; ngày, 
tháng, 
năm 

Tồng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Ke hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tống số 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vồn 
còn lại chưa 

thanh toán bị húy 
bỏ (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 12=03+14) 13 14 15 16=(9-12-15) 

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 

2.1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

2.2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

TỈNH... 

Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hẳng quý: không bao gồm số liệu tồng hợp tại cột số 15 và cột số 16. 

Nơi nhận: Bộ Tài chinh (Vụ ĐT, Vụ NSNN). NGƯỜI LẬP BIẺU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày tliáng năm 

TỎNG GIÁM ĐÓC KBNN 

(Ký, đóng dấu) 

Page 2 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 04/KBNN 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 08 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 
] 0 tháng đầu tiên cùa quý sau. 

- Hằng nãm (13 tháng): Trước ngày 15/2 cùa năm sau. 

BẢO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN VÀ THANH TOÁN KỂ HOẠCH VỎN ĐÀU TƯ TỪ NGUỒN THU DẺ LẠI THUỘC Bộ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM ... 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chinhj 

Đơn vị tỉnh: triệu đồng 

STT Nội dung 

Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tổng thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Kế hoạch vốn còn 
lại được kéo dài 
thanh toán sang 

năm sau 

Kế hoạch vốn còn lại 
chua thanh toán bị 

húy bỏ (nếu có) 
STT Nội dung 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó Kế hoạch vốn còn 
lại được kéo dài 
thanh toán sang 

năm sau 

Kế hoạch vốn còn lại 
chua thanh toán bị 

húy bỏ (nếu có) 
STT Nội dung 

Tổng số Kế hoạch vốn kéo 
dài năm trước 
chuyển sang 

Kế hoạch vốn giao 
trong năm.... 

Tổng số Thanh toán vốn kéo 
đài nãm trước 
chuyển sang 

Thanh toán kế 
hoạch vốn giao 

trong năm 

Kế hoạch vốn còn 
lại được kéo dài 
thanh toán sang 

năm sau 

Kế hoạch vốn còn lại 
chua thanh toán bị 

húy bỏ (nếu có) 

1 2 3 =(4+5) 4 5 6=(7+8) 7 8 9 10=(3-6-9) 

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

1 Bộ... 

- Nguồn... 

-Nguồn ... 

2 Bộ... 

II DỤ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

1 Tỉnh... 

-Nguồn... 

- Nguồn ... 

2 Tỉnh... 

Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp tại cột số 9 và cột số 10. 

Nơi nhận: Bộ Tài chinh (Vụ ĐT, Vụ NSNN). NGƯỜI LẶP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tén) 

Hà Nội, ngày tháng năm 

TỎNG GIÁM ĐÓC KBNN 

(Ký, đóng dấu) 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 05/KBNN 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 08 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 tháng đầu tiên của 
quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/2 cùa năm sau. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VÓN TRÁI PHIÉli CHÍNH PHỦ, VÓN CÔNG TRÁI QUỐC GIA THUỘC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM... 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUỶ, HẢNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 thảng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 
Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT 

Quyết định đầu tư Tống kế hoạch vốn đầu tư năm ... Tồng thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dàí thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bj 

hủy bỏ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Sô; ngày, 

tháng, 
năm 

Tống mức đầu tư 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dàí thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bj 

hủy bỏ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời gian 
KC-HT Sô; ngày, 

tháng, 
năm 

Tống số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vấnNSNN 

Tổng số 
Kê hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

Ke hoạch 
vốn giao 

trong 
năm.... 

Tổng số 
Thanh 

toán vốn 
kéo dài 

năm trước 
chuyển 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giao ữong 

năm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dàí thanh 
toán sang 
năm sau 

Kế hoạch vốn 
còn lại chưa 
thanh toán bj 

hủy bỏ (nếu có) 

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

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ I 

Bộ... 

1 vón Trái phiếu Chinh phũ 

Lĩhh vực... 

Dự án ... 

2 Vốn công trái quốc gia (nếu có) 

Dự án ... 

Bộ... 

II Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

TỈNH... 

1 vén Trái phiếu Chinh phủ 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

2 Vốn công trái quốc gia (nếu có) 

Dự án ... 

TỈNH..ễ 

Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tống hợp tại cột số 15 và cột số 16. 

Hà Nội, ngày tháng năm 

Nơi nhận: Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN). NGƯỜI LẬP BIÉU TÒNG GIÂM ĐÓC KBNN 

(Kỷ. ghi rõ họ lén) (Ký' ẻónẵ dấu) 



KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 06/KBNN 

Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 08 tháng sau. 

- Hăng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 iháng): Trước ngày 10 tháng đầu tiên cùa 
quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/2 cùa năm sau. 

TÌNH HÌNH THựC HIỆN, THANH TOÁN VÀ THU HÒI VỐN ỨNG TRƯỚC KỂ HOẠCH VÓN ĐÀU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CHO CÁC Dự ÁN THUỘC Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM... 

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 nám 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn V/ tính: triệu đòng 

TT Nội dung 

Nhóm 
(QTQG, 

A, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đẩu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định đầu tư 
Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

trước 

Kế hoạch vốn ứng trước 
Vốn ứng trước đã thanh toán từ 

đầu năm đến kỳ báo cáo 
Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyển 

năm sau 
(nếu có) 

vén còn 
lại thực 
hiện hùy 
dự toán 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn nãm 
được bố 
ừí để thu 
hồi vốn 

úng 
trước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế 
vốn ứng 
truớc các 
nám còn 

lại chuyển 
sang năm 
sau để thu 

hồi 

TT Nội dung 

Nhóm 
(QTQG, 

A, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đẩu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành 

Tổng mức đầu tư 
Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

trước 

Tống số 

Bao gồm 

Tồng số 

Bao gồm 
Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyển 

năm sau 
(nếu có) 

vén còn 
lại thực 
hiện hùy 
dự toán 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn nãm 
được bố 
ừí để thu 
hồi vốn 

úng 
trước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế 
vốn ứng 
truớc các 
nám còn 

lại chuyển 
sang năm 
sau để thu 

hồi 

TT Nội dung 

Nhóm 
(QTQG, 

A, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đẩu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành 

Tổng số 
các 

nguồn 
vốn 

Trong 
đó: vón 
NSNN 
hoặc 
vón 

TPCP 

Lũy kế 
vốn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

trước 

Tống số 
Các năm 
trước kéo 
dài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Tồng số 
Các năm 
trước kéo 
dài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Kế hoạch 
vốn ứng 
còn lại 
chuyển 

năm sau 
(nếu có) 

vén còn 
lại thực 
hiện hùy 
dự toán 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn nãm 
được bố 
ừí để thu 
hồi vốn 

úng 
trước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế 
vốn ứng 
truớc các 
nám còn 

lại chuyển 
sang năm 
sau để thu 

hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=01+12) 11 12 13=04+15) 14 15 16 
17=00-13-

16) 18 
19=(9+13 
+17-18) 

I Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

1 Vốn ngân sách nhà nirớc 

1.1 Vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực 

Dự án... 

Vốn trong nước 

Von nước ngoài 

1.2 
Vốn đầu tư theo các chương trình mục 
tiêu 

(1) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.3 
Vốn đầu tir từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất • • - - — • 

Dự án... 

- -
— • • 

• • - - — • 

2 Vấn trái phiếu Chính phủ - -
— • • 

Lĩnh vực... 
- -

Page 1 



TT Nôi dung 

Nhóm 
(QTQG, 

À, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Quyết định đầu lư 
Lũy kế 

vôn ứng 
trước 

chưa thu 
hồi từ 

các năm 
trước 

Ke hoạch vốn ứng trước 
Vốn ứng trước đã thanh toán từ 

đầu năm đến kỳ báo cáo 
Ke hoạch 
von ứng 
còn lại 
chuyển 

nãm sau 
(nếu có) 

Vốn còn 
lại thực 
hiện hủy 
dự toán 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí để thu 
hồi vốn 

ứng 
lrước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế 
vốn ứng 
trước các 
năm còn 

lại chuyển 
sang năm 
sau để thu 

hồi 

TT Nôi dung 

Nhóm 
(QTQG, 

À, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành 

Tống mức đầu tư 
Lũy kế 

vôn ứng 
trước 

chưa thu 
hồi từ 

các năm 
trước 

Tổng số 

Bao gồm 

Tổng số 

Bao gồm 
Ke hoạch 
von ứng 
còn lại 
chuyển 

nãm sau 
(nếu có) 

Vốn còn 
lại thực 
hiện hủy 
dự toán 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí để thu 
hồi vốn 

ứng 
lrước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế 
vốn ứng 
trước các 
năm còn 

lại chuyển 
sang năm 
sau để thu 

hồi 

TT Nôi dung 

Nhóm 
(QTQG, 

À, B, 
C) 

Mã số 
dự án 
đầu tư 

Thời 
gian 

KC-HT 

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
ban 
hành 

Tổng số 
các 

nguồn 
vốn 

Trong 
đó: vắn 
NSNN 
hoặc 
von 

TPCP 

Lũy kế 
vôn ứng 

trước 
chưa thu 

hồi từ 
các năm 

trước 

Tổng số 
Các năm 
trước kéo 
dài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Tổng số 
Các năm 
trước kéo 
đài sang 
(nếu có) 

Phát sinh 
trong 

năm (nếu 
có) 

Ke hoạch 
von ứng 
còn lại 
chuyển 

nãm sau 
(nếu có) 

Vốn còn 
lại thực 
hiện hủy 
dự toán 
(nếu có) 

Kế hoạch 
vốn năm 
được bố 
trí để thu 
hồi vốn 

ứng 
lrước 

(theo số 
giải ngân) 

Lũy kế 
vốn ứng 
trước các 
năm còn 

lại chuyển 
sang năm 
sau để thu 

hồi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(11+12) 11 12 13=04+15) 14 15 16 
17=( 10-13-

16) 18 
19=(9+13 
+17-18) 

Dự án... 

Bộ... 

n Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

TỈNH... 

1 
Vốn đầu tư theo các chương trình mục 
ticu 

Iếi Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

1.2 Chương trình mục tiêu... 1.2 

Dự án... 

2 Vốn trái phiếu Chính phủ 2 

Lĩnh vực... 

Dự án... 

3 Vốn nước ngoài (ODA) 

3.1 
Vốn ODA giái ngàn theo cơ chế tài chính 
trong nước 

Dự án... 

3.2 
Vốn vay ODA và vồn vay ưu đãi cùa các nhà 
tài trợ nước ngoài 

Dự án.. 

4 
Nguồn vốn đầu tư công khác (nếu có, 
ghi cụ thể từng nguồn vốn) 

Dự án... 

TỈNH... 
Ghi chú: 

- Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 
- Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tống hợp tại các CỘI số 16, 17và 19. 

Hà Nội, ngày tháng năm 

Noi nhận: Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN). NGƯỜI LẬP BIÉU TỐNG GIÁM Dốc KBNN 
(Ký, ghì rõ họ tén) (Kỷ, đóng dâu) 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC Biểu số: 07/KBN.N 

Thời gian báo cáo: Trước ngày 18 hằng tháng. 

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THỤC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẺ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ CÔNG ĐẾN NGÀY 15 HÁNG TIIÁNG 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đòng 

TT Nội dung Kế hoạch Nhà nước giao 
Vốn đã thanh toán từ đầu tháng 

đến ngày 15 tháng... 
Lũy kế vốn đă thanh toán từ 
đầu năm đến ngày 15 tháng... 

Ước lỗng số vốn đã thanh 
toán từ đẩu tháng đến hết 

tháng... 

Ước lũy kế vốn đã thanh toán tù 
đầu nấm đến bết tháng báo cảo 

1 2 3 4 5 6 7 

TÓNG CỘNG (A+B) 

A VÓN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

I VỎN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUÒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 VÓN NSNN 

1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

Vốn trong nước 

Vốn nước ngoài 

1.2 

1.3 

2 

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 1.2 

1.3 

2 

Vốn đẩu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

1.2 

1.3 

2 VÓN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 
Lĩnh vực... 

3 Vốn cóng trái quốc gia 

4 
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch (vốn dự phòng, vưọl thu ngân sách 
Trung ương...) 

II 
NGUỎN THU ĐÉ LẠI ĐÀU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI 
NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Bộ... 

B VỐN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

TỈNH... 

I VỐN ĐẰU TƯ CÔNG TỪ NGUỎN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Vốn đầu tư từ ngân sách địa phưong 

1.1 

(1) 

Vốn đầu tư trong cân ớối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn 
thu tiền sử dụng dất, xổ số kiến thiết) 1.1 

(1) Cấp tỉnh quàn lý 
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TT Nội dung Kế hoạch Nhà nuớc giao Vốn đã thanh toán từ đầu tháng 
đến ngày 15 tháng... 

Lũy kế vốn đã thanh toán từ 
đầu năm đến ngày 15 tháng... 

Ước tổng số vốn đã thanh 
toán từ đầu tháng đén hết 

tháng... 

Ước lũy kể vốn đã thanh toán từ 
đầu năm đền hết tháng báo cáo 

1 2 3 4 5 6 7 

Dự án... 

(2) Cấp huyện quản lý 

(3) Cấp xã quán lý 

1.2 Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 

2 Nguồn vốn ngân sách Trung irơng 

2.1 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 

(1) Chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới 

(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

2.2 Vốn đầu tư theo các chircng trình mục ticu 

(1) Chương trình mục tiêu... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

2.3 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

2.4 Vốn công trái Quốc gia 

2.5 Vốn nước ngoài 

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

Lĩnh vực... 

(2) Vốn vay ODA và vốn vay ưu đẵi của các nhà tài trợ nước ngoài 

Lĩnh vực... 

2.6 Vốn bổ sung ngoài kế hoạch dược giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHUA ĐƯA VÀO CÂN 
ĐỐI NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 
Ghi chú: số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận. 

Ngày tháng năm 

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BIỂU TỎNG GIÁM ĐÓC KBNN 
- Bộ Tài chinh (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Cục QLN&TCĐN) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu) 
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TẬP ĐOÀN DẢU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM, TẬP ĐOÀN, TỎNG CÔNG TY... Biễu số: 01/TĐ.TCT 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng quý: Trước ngày 10 của tháng đầu tiên quý sau. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 28/2 của năm sau. 

BÁO CÁO TÌNII HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KÉ ỈIOẠCH VÓN ĐÀU TƯ TỪ TIÈN LÃI DÂU KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ VÀ CÁC NGUỎN VỐN ĐẦU TU CÔNG KHÁC NĂM... 

(ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cúa Bộ Tài chính) 

Dơn vị tính: triệu đồng 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
À, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Quyết định dầu tư Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Thanh toán vốn đầu tư năm.... 

Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Số vốn không 
giải ngân hết bị 
hủy bõ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
À, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, 

tháng, 
năm 

Tổng mức đầu tư 

Tồng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Số vốn không 
giải ngân hết bị 
hủy bõ (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
À, B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, 

tháng, 
năm 

Tồng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Kế hoạch 
giao trong 

năm.... 

Tổng số 

Thanh toán 
vốn kéo 
đài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong nãm 

Kê hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
năm sau 

Số vốn không 
giải ngân hết bị 
hủy bõ (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+11) 10 11 11 + £
 

13 14 15 16= (9-12-15) 

TỎNG SÓ (I+II) 

I 
vén đầu tir từ tiền lãi dẩu khí của nưức chủ 
nhà 

Dư án 

II Nguồn vốn khác... 

Dư án 
Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp tại cột số 15 và cột số 16. 

Noi nhận: 

- Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Cục TCDN). 

NGƯỜI LẶP BIẺU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ 

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



TẬP ĐOÀN DÀU KHÍ Ql Óc GIA VIỆT NAM, TẬP ĐOÀN, TỎNG CÔNG TY. Biểu số: 02 /TĐ.TCT 

Thòi gian báo cáo: 
- Giữa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 10/7 
năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư còng trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 28/2 năm 
đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIÊN VÀ THANH TOÁN KÉ HOẠCH VÓN ĐÂU TƯ TÙ TIÈN LÃI DẦU KHÍ NƯỚC CHỦ NHÀ VÀ CÁC NGUÒN VỐN ĐÀU TƯ CÔNG KHÁC GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ 
CẢ GIAI ĐOẠN TRƯNG HẠN 20..- 20.. 

(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung 

hạn đến thời điểm báo cáo 
Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ 

trung hạn đến thời điểm báo cáo 

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó Kế hoạch 
vốn còn lại 
dược kéo 
dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị húy 
bô (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án dầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, 

tháng, 
năm 

Tổng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyền 

sang giai 
đoạn 20...-

20... 

Kế hoạch 
vốn được 
giao từ 
đầu kỳ 

trung hạn 
đến thời 
điểm báo 

cáo 

Tổng số 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
giai đoạn 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh 
toán kế 

hoạch vốn 
từ đầu kỳ 
trung hạn 
đến thời 
điểm báo 

cáo 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
dược kéo 
dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị húy 
bô (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=00+11) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 
16= (9-12-

15) 

TỔNG SỐ (I+II) 

I 
Vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí của nirức chủ 
nhà 

Dư án 

II Vốn đầu tư công khác (nếu có) 

Dư án 

Ghi chú: Báo cáo hằng tháng, hằng quý: không bao gồm số liệu tồng hợp tại cột số 15 và cột số ] 6. 

Ngày tháng năm 

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Cục TCDN). (Ký, ghi rõ họ lên) (Ký- shi rõ h<? tên' chức vv và đóng dấu) 



NGÂN ÍIÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Biểu số: 01/NHPTVN 

Thòi gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Hằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 
của tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/02 năm sau. 

- Giũa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 
10/7 nãm thứ 3 cùa kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 28/2 năm 
đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

TÌNH HÌNH THỤ C IIIỆN KẾ HOẠCH ĐẢU TƯ VỐN TÍN DỤNG ĐẰU TƯ PHÁT TRIÉN CỦA NHÀ NƯỚC 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẤNG NĂM, GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CÃ GIAI J)OẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm Iheo Thông tư số 82/2017/TT-BTC. ngày 15 tháng 8 năm 2017. của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tinh: triệu đổng 

STT Nội dung Kế hoạch Thực hiện Ghi chú 

1 2 3 4 5 

TÓNG CỘNG 

A TỐNG NGUỒN VỐN 

1 Vốn điều lệ 

2 Huy động từ việc phát hành trái phiếu được Chính phú 
báo lãnh 

3 Huy động vốn (qua hệ thống Ngân hàng Phát triển vay để 
cho vay lại) 

4 Von khác 

B TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHẤT TRIỂN NHÀ NƯỚC 

1 Vốn ODA cho vay lại 

2 Dư nợ tín dụng đầu tư 

3 Dư nợ bình quân tín dụng xuất khẩu 

4 Báo lãnh doanh nghiệp vừa và nhò vay vốn ngân hàng 
thương mại 

5 Khác 

c IIỎ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẢU TƯ 

D CÁP PHÁT ỦY THÁC ĐÀU TƯ 

Ghi chú: 

- Định kỷ báo cáo hằng tháng, hằng quý và hằng năm: sá liệu tại cột số 3 là kế hoạch năm, cột số 4 là lũy kế thực hiện từ đầu năm đến ký báo cáo. 

- Định kỳ giữa kỳ vá cá giai đoạn 05 năm: số liệu tại cột số 3 là kế hoạch trung hạn giai đoạn, cột số 4 lá lũy kế thục hiện từ đầu kỳ đến kỳ báo cáo. 

Nơi nhận: Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ 
TCNH). 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
(KỶ, ghi rõ họ tên) 

Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ 
(Ký, đóng dấu) 



NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ IIỘI Biểu số: 01/NIICSXH 

Thòi gian báo cáo: 

- Iỉẳng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- Ilằng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 
10 của tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/02 năm sau. 

- Giũa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 
10/7 năm thứ 3 cùa kế hoạch đầu tư công trang hạn. 

- Cà giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 28/2 
năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCII XÃ HỘI 

(ĐỊNH KỲ HẮNG TIIÁNG, IIẰNG QUÝ, HẲNG NĂM, GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chính) 

Đơn vị lính: triệu đồng 

STT Nội dung KÌ hoạch Thực hiện Ghi chú 

1 2 3 4 5 

A TỎNG NGUỎN VỐN 

1 Vốn điều lệ 

2 Nhận vốn cho vay giải quyết việc làm từ NSNN 

3 Nhận vốn từ quỹ tín dụng đào tạo 

4 Nhận vốn cho vay trả chậm nhà ớ từ NSNN 

5 Nhận vốn tài trợ úy thác đẩu tư 

6 Vay Ngân háng Nhà nước 

7 Vay nước ngoài 

8 Tiền gứi của các tồ chức tin dụng, tài chính Nhà nước 

9 Nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường 

-Vay các NHTM, huy động trên thị trưcmg 

- Phát hành trái phiếu 

10 Vay vốn tiết kiệm bưu điện 

11 Vốn khác 

B TỎNG DƯ NỢ (gồm cả vùng khó khăn) 

I Tống dư nợ chưa tính vùng khó khăn 

1 Dư nợ cho vay hộ nghèo 

2 
Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có 
thời hạn ở nước ngoài 

3 Dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 

4 Dự nợ cho vay học sinh sinh viên 

5 Dự nợ cho vay giài quyết việc làm 

6 Dư nợ cho vay trả chậm nhà ớ 

7 Cho vay trồng rừng 

8 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa (vốn KFW) 

II Dư nợ cho vay vùng khó khăn 

Chi chú: 

- Định kỳ báo cáo hằng tháng, hằng quý và hằng năm: số liệu tại cột số 3 là kế hoạch năm, cột số 4 là lũy ké thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo. 

- Định kỳ giữa kỳ và cả giai đoạn 05 năm: số liệu tại cột số 3 là ké hoạch trung hạn giai đoạn, cột số 4 là lũy kế thực hiện từ đầu kỳ đến kỳ báo cáo. 

Nơi nhận: Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ 
TCNH) 

NGƯỜI LẬP B1ẺU 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu) 



NGÂN HÀNG... Biểu số: 02/NII 

Thời gian báo cáo: 

- Hằng tháng: Trước ngày 05 tháng sau. 

- riầng quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng): Trước ngày 10 
của tháng đầu tiên quý tiếp theo. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 15/02 nãm sau. 

- Giữa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 10/7 
năm thứ 3 cùa kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Că giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 28/2 năm 
đầu tiên cùa giai đoạn trung hạn tiếp theo, 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẤP BÙ CHÊNH LỆCII LÃI SUẤT 

(ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HẰNG NÃM, GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82 /2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Nội dung Kế hoạch Thực hiện Ghi chú 

1 2 3 4 5 

I Kc hoạch cấp bù chcnh lệch lãi suất 

1 Dư nợ cho vay binh quân 

Dư nợ đầu kỳ 

Dư nợ cuối kỳ 

2 Số dư binh quẵn các nguồn vốn 

- Số dư đầu kỳ 

- Số dư cuối kỳ 

3 Tồng số lãi phải thu cho vay + thu lãi tiền gửi 

4 Tống số lãi phải trả các nguồn vốn 

5 Lăi suất binh quân cho vay 

6 Lãi suất bình quân các nguồn vốn 

7 Chênh lệch lãi suất đề nghị cấp bù 

8 Mức phí quán lý được hường 

II Số phí quăn lý đuọc hirỏng 

III 
Tong số chcnh lệch lãi suất và phí quản lý đề nghị cấp 
bù (Ĩ+II) 

1 Số đã được tạm cấp (thông báo) 

2 LSỐ còn thiếu đề nghị bổ sung 

Ghi chú: 

- Định kỳ báo cáo hằng tháng, hằng quý và hằng nim: số liệu tại cột sá 3 là kế hoạch nãm, cột số 4 là lũy kế thực hiện từ đẩu năm đến kỳ báo cáo. 

- Định kỳ giữa kỳ vả cà giai đoạn 05 năm: số liệu tại cột số 3 là kế hoạch trung hạn giai đoạn, cột sổ 4 là lũy kế thực hiện từ đầu kỳ đến kỷ báo cáo. 

Nơi nliậtt: Bộ Tài chính (Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ TCNH). NGƯỜI LẬP BIẺU 
(Ký, ghi rô họ tên) 

Ngày tháng năm 

TI1Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu) 



Bộ TÀI CHÍNH Biểu SỐ01/BTC 

Thời gian báo cáo: 

- 6 tháng: Trước ngày 20/7 cửa năm kế hoạch. 

- Hằng năm (13 tháng): Trước ngày 10/3 của năm sau năm 
kế hoạch. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KÉ HOẠCH VÓN ĐÀU TƯ CÔNG NĂM 

(ĐỊNH KỲ 06 THÁNG, HẰNG NĂM) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

Quyết định đầu tư Tống kế hoạch vốn đầu tư năm ... Thanh toán vốn đầu tư nẫm.... 
Kế hoạch 

vốn còn lai 
tiếp ụic 

đươc kéo 

Kế hoach 

STT 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC- Số; ngày, 

tháng, năm 

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó 
Kế hoạch 

vốn còn lai 
tiếp ụic 

đươc kéo 

Kế hoach 

STT 
Nhóm 

(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC- Số; ngày, 

tháng, năm 

Kế hoạch 
vốn kéo 
đài năm 

trước 

Kế hoạch 
giao ừong 

năm.... 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
von giao 
ưong năm 

Kế hoạch 
vốn còn lai 

tiếp ụic 
đươc kéo 

vén chưa 
thanh toán STT 

Nhóm 
(QTQG, 
A,B,C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

HT 
Số; ngày, 
tháng, năm 

Tông sô 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
đài năm 

trước 

Kế hoạch 
giao ừong 

năm.... 

Tổng số 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
von giao 
ưong năm 

dài thanh 
toán sang 
năm sau 

bị hủy bỏ 
(nếu có) 

sang 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyển 

sang 

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

15) 

A CÁC Dự ÁN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

I VÓN ĐÀU TƯ CÔNG TỪ NGUÒN NSNN 

1 Vốn ngân sách nhà nưức 

1.1 vén dầu tir theo ngành, lĩnh vực 

Vốn trong nước 

Vốn nước ngoài 

(1) Vốn chuẩn bị đầu tư 

Ngành... 

Dự án... 

(2) Vốn thực hiện dự án 

Ngành... 

Dự án... 

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước 

1.2 Vốn dầu tư theo các chương trình mục ticu 

(1) Chương trình mục tiêu... 
— -

Dự án... 
— -

. (2) Chương trình mục tiêu... . 

1.3 

Dư án... 
. 

1.3 Vốn đầu tư lừ nguồn thu tiền sử dụng đất 

. 
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STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQŨ, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Quyết định đầu tư Tồng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Thanh toán vốn đầu tư năm.... 
Kế hoạch 

vốn còn lại 
tiếp tục 

được kéo 
dài thanh 
toán sang 
nám sau 

Kế hoạch 
vốn chưa 

thanh toán 
bị hủy bó 
(nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQŨ, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, 
tháng, năm 

Tổng mức đầu tư 

Tồng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 
Kế hoạch 

vốn còn lại 
tiếp tục 

được kéo 
dài thanh 
toán sang 
nám sau 

Kế hoạch 
vốn chưa 

thanh toán 
bị hủy bó 
(nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQŨ, 
A, B, C) 

Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, 
tháng, năm 

Tổng số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tồng số 

Ke hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

trước 
chuyền 

sang 

Kế hoạch 
giao trong 

năm.... 

Tổng số 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài nãm 

trước 
chuyển 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốn giao 
trong năm 

Kế hoạch 
vốn còn lại 

tiếp tục 
được kéo 
dài thanh 
toán sang 
nám sau 

Kế hoạch 
vốn chưa 

thanh toán 
bị hủy bó 
(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9={10+11) 10 11 12=(I3+14) 13 14 15 
I6=(9-12-

15) 

Du án..! 

2 Vốn trái phiếu Chinh phủ 

Lĩnh vục... 

Dư án... 

3 vổn công trái quốc gia 

Dư án... 

4 Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dư án... 

5 Vốn NSNN khác (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dư án... 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI CHO ĐÀU TƯ CHƯA 
ĐƯA VÀO CÂN Đói NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Bộ... 

B CÁC Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

H
 

g
 

s
 1 ' ị 

I VỐN ĐÀU TƯ CÔNG TỬ NGUỎN NSNN 

1 Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương 

1.1 
Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả 
vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số 
kiến thiết) 

(1) Cấp tình quản lý 
• -

Dự án... 
• -

(2) Cấp huyện quản lý 

(3) Cấp xẫ quàn lý 

1.2 
Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương 

.. . 

2 Vốn ngân sách Trung ưoTig 
.. . 

2.1 Vốn Chưong trình mục ticu quốc gia 
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STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số đự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 

Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm ... Thanh toán vốn đầu tư năm.... 
Kế hoạch 

vốn còn lai Ke hoạch 
vốn chưa 
thanh toán 
bị hùy bó 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số đự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, 

Tồng mủc đầu tư 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 
Kế hoạch 

vốn còn lai Ke hoạch 
vốn chưa 
thanh toán 
bị hùy bó 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số đự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

HT 
Số; ngày, Tồng số 

Trong đó: Tổng số 

Kế hoạch 
vốn kéo 
dài năm 

Kế hoạch Tổng số 

Thanh toán 
vốn kéo 
dài năm 

Thanh toán 
kế hoạch 

tiếp tục 
được kéo 
dài thanh 

Ke hoạch 
vốn chưa 
thanh toán 
bị hùy bó 

cac nguon 
vốn 

vốn NSNN trước 
chuyển 

giao trong 
năm.... 

trước 
chuyển 

sang 

vốn giao 
trong năm 

toán sang 
năm sau 

(nSu có) 

sang 

trước 
chuyển 

sang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(10+n) 10 11 12=(13+14) 13 14 15 
16=(9-]2-

15) 

(1) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

(2) Chương trình MTQG giàm nghèo bền vững 

2.2 Vốn dầu tu- theo các chircmg trình mục tiêu 

(1) Chương trinh mục tiêu... 

Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

Dự án... 

2.3 Vốn trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dư án... 
2.4 Vốn công trái Quốc gia 2.4 

Dự án... 

2.5 Vốn nước ngoài 

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

Lĩnh vực... 

Dự án... 

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

Lĩnh vực... 

Dự án... 

2.6 Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN THU ĐẺ LẠI CIỈO ĐÀU TƯ CHU A 
ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN 

Nguồn... . . 
Nguồn... 

. . 

Ngày tháng năm 

Nffi nhận: NGƯỜI LẶP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Thủ tướng Chính phủ; (Ký- ghi rõ họ tên) (Ký lẽn, đóng dấu) 

ể- Bộ Kế hoạch vá Đẩu tư. 
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Bộ TÀI CHÍNH Biêu sô 02/BTC 

Thời gian báo cáo: 
- Giữa kỳ trung hạn: Trước ngày 20/7 năm thứ 3 của kế 
hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Cà giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 30/3 năm 
đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KÉ HOẠCH VỐN ĐÂU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN 5 NĂM TRUNG HẠN 20.. - 20.. 

(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) 

(Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chinh) 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch vốn giao từ đầu kỳ ứung 

hạn đến thời điểm báo cáo 
Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ 

trung hạn đến thời điểm báo cáo 
Kè hoạch 

vốn còn lai 
Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó 

Kè hoạch 
vốn còn lai Kế hoach 

Nhỏm 
Mã số dư 

Thời Kế hoạch Kế hoạch 
Thanh toán 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốntừ dầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

được kéo vốn còn lại 
STT Nội đung (QTQG, 

A,B,C) 
án đầu tư 

gian KC-
HT Số; ngày, 

thống, năm 
Tổng số 

các nguồn 
vốn 

Trong đó: 
vẩn NSNN 

Tổng số 

von giai 
đoạn trước 

chuyển 
sang giai 
đoạn 20..." 

20... 

vốn được 
giao từ đầu 

kỳ trung 
hạn đến 

thời điềm 
báo cáo 

Tổng số 
kế hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyến 

sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốntừ dầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

dài thanh 
toán sang 
giai đoạn 

sau 

chưa thanh 
toán bị hủy 
bõ (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10=01+12) 11 12 13=(14+15) 14 15 16 17=00-13-16) 

A CÁC DỰẢN DO Bộ, NGÀNH QUẢN LÝ 

Bộ... 

I VÓN ĐÀU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN 

1 Vốn ngân sách nhà nước 

1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

Vốn trong nirớc 

Vốn nước ngoài 

(1) Vốn chuẩn bi đầu tư 

Ngành... 

Dự án... 

(2) Vốn thưc hiên dư án 

Ngành... 

Dư án... 

Vốn trong nước 

Vốn ngoài nước 

1.2 Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 

(ỉ) Chương trình mục tiêu... 

Dư án.. 

(2) Chương trinh mục tiêu... 

Bự án... 
_ .... .. - -

pảge 1 



STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

Quyếl định đẩu tư 
Kế hoạch vốn giao từ đầu kỷ trung 

hạn đến thời điếm báo cáo 
Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ 

trung hạn đến thời điêm báo cáo 
Kế hoạch 

vốn còn lại 
được kéo 
dải thanh 

Kc hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hũy 
bó (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

Số; ngày, 
tháng, năm 

Tồng mức đầu tư 

Tổng số 

Trong đó 

Tống số 

Trong đó 
Kế hoạch 

vốn còn lại 
được kéo 
dải thanh 

Kc hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hũy 
bó (nếu có) 

STT Nội dung 
Nhóm 

(QTQG, 
Mã số dự 
án đầu tư 

Thời 
gian KC-

Số; ngày, 
tháng, năm 

Tống số 
các nguồn 

vốn 

Tổng số 

Ke hoạch 
vôn giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang giai 
đoạn 20...-

20... 

Kế hoạch 
vốn đưọc 

giao từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 
thời điểm 
báo cáo 

Tống số 

Thanh toán 
kế hoach 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốntừ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được kéo 
dải thanh 

Kc hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hũy 
bó (nếu có) 

A, B, C) HT Số; ngày, 
tháng, năm 

Tống số 
các nguồn 

vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tổng số 

Ke hoạch 
vôn giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang giai 
đoạn 20...-

20... 

Kế hoạch 
vốn đưọc 

giao từ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 
thời điểm 
báo cáo 

Tống số vốn giai 
đoạn trước 

chuyển 
sang 

Thanh toán 
kế hoạch 
vốntừ đầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

toán sang 
giai đoạn 

sau 

Kc hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh 
toán bị hũy 
bó (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10=(11+12) 11 12 13=(14+15) 14 15 16 17=00-13-16) 

1Ế3 Vốn đàu tư từ nguồn thu tiền sừ dụng đất 

Dư án... 

2 ván trái phiếu Chính phủ 

Lĩnh vực... 

Dư án... 

3 Vốn công trái quốc gia 

Dự án... 

4 Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

5 Vốn NSNN khác (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dư án... 

n NGUÒN THU ĐẺ LẠI CHO ĐÀU TƯ CHƯA 
ĐƯA VÀO CÂN Đói NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Bộ.ệ. 

B CÁC Dự ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

TỈNH.... 

I VÓN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN 

1 Vốn đầu tư từ ngần sách địa phirorng 

1.1 
Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả 
vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng dất, xổ 
số kiến thiết) 

(1) Cấp tinh quàn ]ý 

Dự án... 

(2) Cấp huyện quàn lý 

(3) 

1.2 

Cấp xã quàn lý (3) 

1.2 Vốn đầu tir từ nguồn bội chi ngân sách địa 

2 Vốn ngân sách Trung ương 

2.1 Vốn Chương trình mục ticu quốc gia p iae 2 
0 



STT Nôi dung 
Nhóm 

(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
Thời 

gian KC-

Quyết định đầu tư 
Ki hoạch vốn giao từ đầu kỳ trung 

hạn đến thòi điểm bảo cáo 
Thanh toán kế hoạch vốn từ đầu kỳ 

trung hạn đến thời điêm báo cáo 
ỉcế hoạch 

vốn còn lai Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh STT Nôi dung 

Nhóm 
(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
Thời 

gian KC-

Tổng mức đầu tư Trong đó Trong đó 
ỉcế hoạch 

vốn còn lai Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh STT Nôi dung 

Nhóm 
(QTQG, 
A, B, C) 

Mã số dự 
Thời 

gian KC-
Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang giai 
đoạn 20..." 

20... 

Ke hoạch 
vốn đươc 

Thanh toán 
Thanh toán 

kế hoach 
đưọc kéo 
dái thanh 

Kế hoạch 
vốn còn lại 
chưa thanh STT 

Nhóm 
(QTQG, 
A, B, C) 

án đâu tư 
HT Sô; ngày, 

tháng, năm 
Tồng số 

các nguồn 
vốn 

Trong đó: 
vốn NSNN 

Tổng số 

Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang giai 
đoạn 20..." 

20... 

giao tù đầu 
kỳ trung 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

Tống số 
kế hoạch 
vốn giai 

đoạn trước 
chuyển 

sang 

vốntừ đầu 
kỳ trang 
hạn đến 

thời điểm 
báo cáo 

toàn sang 
giai đoạn 

sau 

toán bị hùy 
bò (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10=01+12) 11 12 13=(14+15) 14 15 16 17=00-13-16) 

0) 
(2) 

Chương trình MTQG xây đựng nông thốn mới 0) 
(2) Chưcnig trinh MTQG giàm nghèo bền vững 

2.2 Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 

(1) Chưong trình mục tiêu... 

(2) 

Dự án... 

(2) Chương trình mục tiêu... 

2.3 

Dự án... 

2.3 Vốn trái phiếu Chính phủ 2.3 

Lĩnh vưc... 

Dự án ... 
2.4 Vốn công trái Quốc gia 

Dự án... 

2.5 

(1) 

Vốn nước ngoài 2.5 

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

Lĩnh vưc... 

Dự án ... 

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

Lĩnh vực... 

Dự án... 

2.6 Vốn bổ sung ngoài kế hoạch đirợc giao (nếu có) 

Nguồn vốn... 

Dự án... 

II 
NGUÒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHƯA 
ĐƯA VÀO CÂN Đói NSNN 

Nguồn... 

Nguồn... 

Nơi nhận: 

- Thủ tuớng Chính phủ: 
*» , 

- Bộ Ke hoạch và Đầu tư 

Ngày tháng năm 

NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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