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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình tạm ứng 

và thu hồi tạm ứng vốn vốn đầu tư  

  

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1821/STC-TCĐT ngày 22/7/2022 của Sở Tài 

chính về việc xử lý số dư tạm ứng chưa thu hồi 6 tháng đầu năm 2022. Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo về việc thu hồi tạm ứng vốn đến hết 30/6/2022, 

như sau: 

1. Tổng số dư tạm ứng tính đến thời điểm 30/6/2022 

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao thực hiện dự án 

"Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng 

Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình". Trong quá trình thực hiện dự án 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tạm ứng cho các nhà thầu thi công 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 1, năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn và 

huyện Bình Gia; Giai đoạn 2 năm 2020 tại huyện Cao Lộc và Lộc Bình, với tổng 

số tiền tạm ứng là: 16.367.139.213 đồng (gồm: vốn vay nước ngoài (vốn IDA): 

13.315.807.213 đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 3.051.332.000 đồng).  

- Tính đến đến thời điểm 30/6/2022 đã thu hồi tạm ứng với tổng số tiền: 

8.995.086.000 đồng (gồm: vốn vay nước ngoài (vốn IDA): 7.446.337.000 đồng, 

vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 1.548.479.000 đồng) 

- Số dư tạm ứng là: 7.372.053.213 đồng (gồm: vốn vay nước ngoài (vốn 

IDA): 5.869.470.213 đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 1.502.583.000 đồng) 

trong đó: 

+ Tạm ứng các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện giai đoạn 

1, tại thành phố Lạng Sơn và huyện Bình Gia là: 4.145.541.000 đồng (gồm: Vốn 

vay nước ngoài (vốn IDA): 3.581.503.000 đồng; Vốn đối ứng ngân sách tỉnh:       

564.038.000 đồng). 

+ Tạm ứng các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện giai đoạn 

2, tại huyện Cao Lộc và Lộc Bình là: 2.585.652.213 đồng(gồm: Vốn vay nước 

ngoài (vốn IDA): 2.287.967.213 đồng, Vốn đối ứng ngân sách tỉnh:       

297.685.000 đồng). 

- Tạm ứng chi phí cho hoạt động của Ban Quản lý dự án VILG tỉnh Lạng 

Sơn: 640.860.000 đồng. 
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2. Đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng  

Sáu tháng đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thu 

hồi tạm ứng dần qua các lần thanh toán theo quy định tại điểm b, mục 8.2.8.1 

của phụ lục 8 (Hướng dẫn quản lý tài chính) trong sổ tay hướng dẫn thực hiện   

Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" ban hành kèm theo 

Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cụ thể: Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng 

hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi của từng lần do chủ đầu tư thống nhất với 

các nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá 

trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. 

2.1. Trong tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm thủ tục thu hồi 

tạm ứng với tổng số tiền là: 1.178.643.000 đồng (Vốn đối ứng ngân sách tỉnh 

180.617.000 đồng, Vốn vay nước ngoài (IDA) 998.026.000 đồng), cụ thể:  

- Thu hồi tạm ứng 718.753.000 đồng (Vốn vay nước ngoài (vốn IDA): 

617.593.000 đồng; Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 101.160.000 đồng)các gói thầu 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện giai đoạn 1, tại thành phố Lạng Sơn và 

huyện Bình Gia số. Số còn lại chưa thu hồi: 3.426.788.000 đồng. 

- Thu hồi tạm ứng 459.890.000 đồng (Vốn vay nước ngoài (vốn IDA): 

380.433.000 đồng; Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 79.457.000 đồng)  các gói thầu 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện giai đoạn 2, tại huyện Cao Lộc và Lộc 

Bình. Số còn lại chưa thu hồi: 2.125.762.213 đồng. 

 - Lập hồ sơ để thu hồi tạm ứng 250.298.000 đồng chi phí cho hoạt động 

Ban Quản lý dự án. Số còn lại chưa thu hồi: 390.562.000 đồng. 

2.2. Khối lượng XDCSDL đất đai, giai đoạn 2, tại huyện Cao Lộc và Lộc 

Bình đã nghiệm thu đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thu hồi tạm ứng    

1.459.309.000 đồng. Ngoài ra hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp 

tục chốt khối lượng nghiệm thu các gói thầu XDCSDL đất đai cả 2 giai đoạn, dự 

kiến trước ngày 15/8/2022 hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thu hồi tạm ứng.   

3. Khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng 

Đối với triển khai thực hiện tại địa bàn Thành phố Lạng Sơn: Do UBND 

thành phố chưa hoàn thành dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp đổi 

Giấy chứng nhận, nên chưa có tài liệu, dữ liệu mới để bàn giao xây dựng CSDL 

địa chính. 

Do đặc thù các gói thầu thi công xây dựng CSDL đất đai của dự án không 

được thực hiện nghiệm thu thanh toán khối lượng theo công đoạn thực hiện mà 

thực hiện nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra của dự án, CSDL của dự án phải được 

vận hành mới tiến hành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, mặc dù dự án đã có 

khối lượng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các bước, do đó khối lượng nghiệm thu 

chậm và đạt kết quả thấp, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện tiến độ, cũng như 

việc giải ngân và thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư công theo kế hoạch.  

 4. Giải pháp thực hiện thu hồi số dư tạm ứng vốn 
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Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tập trung nhân lực tối đa đẩy nhanh 

tiến độ rà soát, tích hợp CSDL đối với dữ liệu các đơn vị thi công đã chuyển đến 

Văn phòng đăng ký để nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng khối lượng đã 

thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp 

báo cáo./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BQLDA VILG; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Viết Hải 
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