U' BAN NHAN DAN
HUYN CAM LO

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Cam Li5, ngày2g tháng 12 nàm 2020

S2W/QD-UBND

QUYET DNH
V vic phê duyt quyt toán dir an hoàn thành cong trInh:
Cim pa no tuyên truyên xa Cam Hiêu
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can c&Lut Td ch&c chInh quyn d/aphu'ong ngày 19/6/2015,
Can c& Luçlt sfta ddi, bd sung m5t so' diu cza Lut To' ch&c ChInh phi và
Lut To' ch&c chInh quyé'n djaphuv'ng ngày 22/11/2019;
Can cz' Thông tw sO' 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cia Bç5 Tài chInh
v/v hztóng dán quylt toán d,r an hoàn thành thuc nguo'n vO'n nhà nwó'c,
Can c& Quyé't djnh so' 2591/QD- UBND ngày 22/10/2019 cia UBND huyn
Cam L5 ye vic phê duyt báo cáo KT-KT xáy c4cng cOng trinh. Cym pa nO
tuyên truyên xâ Cam Hiêu,
Xét hO sa quyét toán dy an hoàn thành cOng trInh: Cym pa no tuyên truyên
xâ Cam Hiêu, Biên ban thám tra quyét toán dzr an hoàn thành ngày 18/12/2020
cia TO Thâm tra quyêt toán DAHT,
Theo d nghj cza Tru'áng PhOng Tài chInh - Ké hogch.
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt quyt toán dr an hoàn thành (hang miic):
1. Ten cong trInh: Ciim pa no tuyên truyn xã Cam Hiu; Ma DA:
7735092;
2. Chü du tu: UBND xã Cam Hiu;
3. Tng mirc du tu dugc duyt: 684.000.000 dng;
4. Dja dim xây dirng: Xa Cam Hiu, huyn Cam L, tinh Quâng Trj;
5. Thii gian khii công, hoàn thành (thirc t): Khài cong ngày 27/1120 19;
Hoàn thành ngày 26/12/20 19.
Diu 2. Kt qua du tir
1. Ngunvn du tu:
Dcrn vi tInh: dng
Ngunvn
Tang s

Tng mfrc dâu
ttrdtrán
684.000.000

Giá trj phê
duyt quyk
toán
668.941.000

Thic hin
s von CIa
thanh toán
668.941.000

Con throc
thanh toán
0

Ngun vn dâu tu công:
- Ngân sách tinh và
huyn von chucing trInh
MTQGxay dirngNTM
và von dâu giá QSD dt
do UBND xã thrc hin
Va quãn 1

684.000.000

668.941.000

0

668.941.000

2. Chi phi du ti.r
Dan vj tInh. dng

Dir toán phê duyêt cüa
•
cap co tham quyen

Noi dung

Gia tn quyet toan

684.000.000
0
435.108.000
151.800.000
14.742.000
46.759.000
20.662.000
1429.000

Tong s
1. Bi thuô'ng. h tror. TDC
2.Xây dung
3.Thitbi
4. Quãn 1' du an
5. Tu vn
6. Chi phi khác
7.DrphOng

668.941.000
0
435.108.000
151.800.000
14.742.000
46.759.000
20.532.000
0

3. Chi phi du tu duçic phép không tInh vao giá trj tài san: Không
4. Giá tn tài san hInh thành sau du tu:
Dan vi tInh: dng
Thuc chü dan tir quãn 1)
Ni dung
Giá trj thçrc te
Tng s
1.Tài san dài htn (tài
san c dinh)
2. Tài san ngn hn

Giao don vj khác quãn 1

Giá tn quy
Giá trl thy'c
di (nu co)

Giá trj quy diii
(nu có)

668.941.000
668.94 1.000

5. Vt tu thit bj tn d9ng: Không
Diu 3. Trách nhim cüa chü du tir và các don vj lien quan:
1. Trách nhiêm cUa chü du tu:
1.1. Duçic phép tht toán ngun và chi phi dâu tu cong trInh là:
Dan vj tInh: dng
Ngun
S tiên
Ghi chil
Tng so

668.941.000

1.2. Tng các khoàn cong nçi tInh din ngày 25/12/2020 là: 0 dng.
+ Tng ng phâi thu: 0 dng.
+ Tng nq phãi trã: 0 dông.
2. Trách nhim cüa don vj tip nhn tài san: Duçc phép ghi tang tài san:
Don vj tInh. dng

Ten don vi tip nhn tài san
UBND xä Cam Hiu

Tài san dài hn/c6 dlnh

Tài san ngn han

668.94 1.000

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ngày k.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Trung các phông: TC-KH; KTHT; Giám dc KBNN huyn và Chü tjch UBND xã Cam Hiêu chju trách thim
thi hàrih Quyt djnh nay.!.
No'inl,ân:
- Nhii Diu 4;

TM. U' BAN NHAN DAN
CHU TICH

- CT;các PCT UBND huyn;
- Liru: VT.

Ngô Quang Chin

