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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM

HUYN CAM LQ

Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S6:c2M/QD-UBND

Cam L5, ngayc2 tháng 12 nàm 2020

QUYET DINH
V vic phê duyt quyt toán dtj an hoàn thành cong trInh:
Trirô'ng TH & THCS Cam Hiêu; Hang m1ic: Nhà xe giáo viên, hçc sinh
tii diem trirô'ng BIch Giang
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can ciLuat T chic chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015,
Can c& Luát tha ddi, bd sung m(5t so' diu cia Lut To' ch&c ChInh phz và
Lut To' chz'c chInh quye'n dja phu'cing ngày 22/11/2019,
Can ct Thông tu' so' 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cia Bó Tài chInh
v/v hwO'ng dn quye't toán dy' an hoàn thành thuc nguO'n vdn nhà nzthc,
Can ct' Quylt djnh sO' 2389/QD-UBND ngày 26/10/2018 cza UBND huyn
Cam Lç5 ye vic phê duyt báo cáo KT-KT xáy dy'ng cOng trInh. Tru'O'ng TH &
THCS Cam Hiéu; Hgng myc. Nhà xe giáo viên, hQc sinh tgi diem tru'ô'ng BIch
Giang,
Xét ho' so' quyê't toán dy' an hoàn thành cong trinh. Tru'àng TH & THCS
Cam Hiêu; Hang myc: Nhà xe giáo viên, hQc sinh tgi diem tru'àng BIch Giang,'
Biên ban thâm tra quyêt toán dy' an hoàn thành ngày 18/12/2020 cia TO Thám
tra quyêt toán DAHT;
Theo d nghj cia Tru'ó'ng PhOng Tài chInh - KI hogch.
QUYET DINH:
Diêu 1. Phê duyt quyt toãn dir an hoàn thành (hng mic):
1. Ten cong trInh: Trithng TH & THCS Cam Hiu; Hang mvc: Nhà xe
giáo viên, h9c sinh ti diem trithng BIch Giang; Ma DA: 7735093;
2. Chü du tu: UBND xã Cam Hiu;
3. Tng mirc du tu duçic duyt: 179.237.000 dng;
4. Dja dim xây dmg: Xã Cam Hiu, huyn Cam L, tinh Quãng Tn;
5. Thi gian khi công, hoân thành (thirc t): Khi cong ngày 2 1/8/2019;
Hoàn thành ngày 20/9/20 19.
Diu2.Ktquãduttr
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2. Chi phi du tu
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0
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0
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3. Chi phi du ta duçic phép không tInh vào giá trj tài san: Không
4. Giá tn tài san hInh thành sau du tu:
Don vj tInh: dng
Thuc chü dan tir quãn 1
Ni dung
Giá tr thirc tê
Tng s
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178.80 1.000

178.801.000

5. Vt tu thit bj tn d9ng: Khong
Diéu 3. Trách nhim cüa chü dãu tin vã các don vi lien quan:
1. Trách nhim cüa chü du ta:
1.1. Daçc phép tht toán ngun và chi phi du tu cong trInh là:
Don vj tInh: dng

- Ngân sách huyn, v&i dtu giá QSD dt do
UBND xä thirc hiên và 1uãn 1)1

178.801.000

1.2. Tong các khoàn cong nçi tInh den ngày 25/12/2020 là: 0 dông.
+ Tng nq phài thu: 0 dng.
+ Ttng nçi phãi trá: 0 dng.
2. Trách nhim cUa thin vj tip nhn tài san: Duçic phép ghi tang tài san:
Don vj tInh: dng

Ten don vl tip nhn tài san
UBND xä Cam Hiu

Tài san dài hin/c dlnh

Tãi san ngän hn

178.801.000

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Tnthng các phông: TC-KH; KTHT; Giám dc KBNN huyn và Chü tjch UBND xã Cam Hiêu chju trách nhim
thi hành Quyt djnh nay./.
Noi nhân:
-NhirDiu4;

TM. U'c' BAN NHAN DAN
CHU TICH

- CT;các PCT UBND huyn;
- Ltru: VT.y

Ngô Quang Chin

