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Số: 924/SKH-DN
V/v thực hiện thủ tục nộp ngân
sách nhà nước đối với các Dự án
bị chấm dứt hoạt động

Quảng Trị, ngày 11 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài chính.
Căn cứ Điều 48 Luật đầu tư 2020, Khoản 10 Điều 26 Nghị định
31/2021/NĐ-CP; Theo đó: “Số tiền bảo đảm thực hiện dự án chưa được hoàn
trả được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật trong các
trường hợp sau: a) Dự án bị chậm tiến độ đưa vào khai thác, vận hành theo quy
định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh
tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này; b) Dự án bị chấm dứt
hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư, trừ trường hợp
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư.”
Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện rà soát tình hình cấp phép đầu tư
trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, có một số Dự án đã thực hiện thủ tục đảm bảo thực
hiện dự án đã bị chấm dứt/thu hồi theo quy định nói trên của Luật đầu tư 2020.
Theo đó, số tiền đảm bảo thực hiện dự án phải được nộp Ngân sách Nhà nước.
Để có cơ sở thực hiện nộp tiền đảm bảo thực hiện dự án đầu tư của các dự
án đã bị chấm dứt/thu hồi vào ngân sách nhà nước theo quy định, Sở Kế hoạch
và đầu tư đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn các hồ sơ, tài liệu cần cung cấp và
quy trình, tài khoản thu nộp tiền đảm bảo thực hiện dự án đầu tư vào ngân sách
nhà nước.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài chính quan tâm, phối hợp./.
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