
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                  /BC-BNN-TC Hà Nội, ngày           tháng        năm  

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG QUYẾT TOÁN TOÀN BỘ DỰ ÁN 

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững  

các tỉnh miền núi phía Bắc” 

                                           

 Căn cứ các Thông tư số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016,  

64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quyết toán dự án 

hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; 

Căn cứ các Quyết định/Thông báo phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án 

“Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và 15 tỉnh/thành phố tham gia dự án; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp số liệu quyết toán hoàn 

thành dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía 

Bắc” gồm các nội dung sau: 

1. Thông tin chung về Dự án: 

- Tên dự án: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh 

miền núi phía Bắc (dự án HTMN); 

- Chủ Dự án: Ban quản lý các dư ̣án Nông nghiêp̣; 

- Các Quyết định phê duyệt/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số: 2177/QĐ-BNN-HTQT ngày 

13/8/2010,  4969/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/12/2015, 1722/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 08/5/2017, 4736/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/12/2019; 

- Địa điểm xây dựng: 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc: Bắc Giang, Bắc 

Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, 

Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái; 

- Thời gian khởi công - hoàn thành thực tế: Từ năm 2011 đến năm 2017; 

- Tổng mức đầu tư: 2.769.110.000.000 đồng, trong đó: 

+   Nguồn vốn vay ADB: 2.105.181.000.000 đồng.  

+ Nguồn vốn đối ứng: 663.929.000.000 đồng (Trung ương: 

220.189.000.000 đồng; Địa phương: 443.740.000.000 đồng).  



 2  

2. Tổng hợp số liệu quyết toán:  

Tổng số: 2.713.635.090.601 đồng, trong đó:  

- Vốn vay ADB: 2.052.857.108.944 đồng (đã được ghi thu – ghi chi 

2.055.450.828.653 đồng). 

- Vốn đối ứng: 660.777.981.657 đồng, gồm: Trung ương: 

217.240.110.145 đồng; Địa phương: 443.537.871.512 đồng. 

 (Chi tiết theo Phụ lục I, I.1, I.2 đính kèm). 

  3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư theo Quyết định phê duyệt 

quyết toán của Bộ NN & PTNT và UBND 15 tỉnh: 2.575.873.585.080 đồng. 

 (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm). 

4. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị: 

- Chủ Dự án chịu trách nhiệm về số liệu ghi thu, ghi chi toàn Dự án (chi 

tiết theo Phụ lục I.2 đính kèm). 

- UBND các tỉnh/thành phố tham gia dự án chịu trách nhiệm về số liệu 

quyết toán tại 72 Quyết định/Thông báo phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

và hoàn tất việc xử lý tài sản theo các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

và Bộ Tài chính sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản 

của dự án. 

- Việc lưu trữ chứng từ kế toán: 

+ Ban quản lý Dự án HTMN Trung ương lưu trữ tại Ban quản lý các 

Dự án Nông nghiệp. 

+ Ban quản lý dự án các tỉnh/thành phố lưu tại tỉnh/thành phố. 

- BQL Dự án Trung ương và các tỉnh/thành phố thực hiện đóng dự án 

theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận:             
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các tỉnh/thành phố: Bắc 

Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện 

Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, 

Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, 

Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh 

Phúc và Yên Bái; 

-  Bộ trưởng (để b/c); 

- BQL các Dự án Nông nghiệp (để 

t/h); 

-  Cục Quản lý xây dựng công trình; 

-  Các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, 

Tài chính; 

-  Lưu: VT. TC.   
  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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