CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

Cam Li5, ngày 2
j tháng 12 nàm 2020

So2Il/QD-UBND

QUYET DINH
V vic phê duyt quyt toán dir an hoãn thành cong trinh:
Trlthng Mâm non Hoa Hông, xã Cam Hiêu;
Hing miic: Xây dijng san khâu ngoài trô'i và ttrô'ng rào

UY BAN NHAN DAN HUYN
Can thLuat Td chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015,
Can c& Luát tha ddi, bd sung m77 so' diê'u cia Luçt To' cht'c ChInh phz và
Lugt To' chi'c chInh quye'n dja phu'o'ng ngày 22/11/2019;
Can cii Thông tic so' 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cia B(5 Tài chInh
v/v hicó'ng dán quylt toán dy' an hoàn thành thuc nguô'n vo'n nhà nu'ó'c;
Can cii Quye't d/nh so' 2 738/QD-UBND ngày 27/10/2017 ci'ta UBND huycn
Cam L5 ye vic phê duyt báo cáo KT-KT xáy c4mg cOng trInh. Tricô'ng Mâm
non Hoa HOng, xã Cam Hiêu; Hgng myc: Xáy dy'ng san kháu ngoài trô'i và
tw&ng rào,
Xét ho so' quyêt toán dy' an hoàn thành cong trInh: Tru'ô'ng Mám non Hoa
HOng, xâ Cam Hiêu; Hgng myc: Xây dy'ng san khâu ngoài trô'i và tuô'ng rào;
Biên ban thám tra quyêt toán dy' an hoàn thành ngày 18/12/2020 cia To Thâm
tra quyêt toán DAHT;
Theo d nghj cia Tru'&ng P hông Tài chInh - Ké' hogch.
QUYET JMNH:
Diu 1. Phê duyt quyt toán dir an hoàn thành (hung miic):
1. Ten cong trInh: Trung Mm non Hoa Hong, xã Cam Hiu; Hang miic:
Xây drng san khâu ngoài tthi và tung rào; Ma DA: 7705652;
2. Chü du tu: UBND xã Cam Hiu;
3. Tng mirc du tu duçic duyt: 746.43 9.000 dng;
4. Dja diem xây dirng: Xã Cam Hiu, huyn Cam L, tinh Quàng Tn;
5. Thii gian khii cOng, hoàn thành (thirc t): Khii cong ngày 16/10/20 18;
Hoàn thânh ngày 29/12/20 18.
Diêu 2. Kêt qua dâu tir
1. Ngun vn ctu tix:

Do'n vj

Tng muc dâu
d a

Ngun von

tinh: dng

Thirc hin

Giá trj phê
duyt quyêt
toán

s vii d
thanh toãn

Con dtrrc
thanh toán

Tng s

746.439.000

739.073.000

739.073.000

0

Ngun vn du tu công:
- Ngân sách huyn vn
dâu giá QSD dat do
UBND xä thirc hin và
quãn l

746.439.000

739.073.000

739.073.000

0

2. Chi phi du tu
Don vi

Dir toán phê duyêt cüa
•
cap co tham quyen

Noi dung

.. .

Gia tn quyet toan

746.439.000
0
640.771.000
0
20.3 19.000
69.317.000
16.032.000
0

Ting s
1. Bi thixOn. h trG. TDC
2.Xâvdirn
3.Thitbj
4. Quãn 1 du an
5.Tiivn
6. Chi phi khác
7.DirphOng

tInh: dng

739.073.000
0
640.516.000
0
20.3 19.000
69.317.000
8.921.000
0

3. Chi phi dAu tu thrçic phép không tInh vào giá trj tâi san: Không
4. Giá trj tài san hInh thành sau du tu:
Dcrn vi tmnh: dng
Thuc chü dâu tir quail i
Ni dung
Giá trl thtrc te
Tni s
1.Tài san dài hn (tài
san c6 djnh)
2. Tài san ngn han

Giao do'n vi khác quãn 1

Giá trj quy
Giá trl thc
diii (nu co)

Giá trl quy di
(neu co)

739.073.000

739.073.000

5. Vt tu thit bj tn d9ng: Khong
Diu 3. Trách nhim ella chll dãu tu và các do'n vj lien quail:
1. Trách nhiêm dlla chü du tu:

1.1. Duçc phép tht toán ngun và chi phi du tu cong trInh là:
Dcrn vj tInh: dng

a

a

- Ngan sãch huyn, vn du giã QSD dt do
UBND xà thirc hin và quãn 1

739.073.000

1.2. T6ng các khoãn cong nçi tInh den ngày 25/12/2020 là: 0 dông.
+ Tng nq phái thu: 0 dng.
+ Tng ng phãi trã: 0 dng.
2. Trách nhiêm cüa din vi tip nhn tài san: Duqc phép ghi tang tài san:
Do'n v/ tmnh: dóng

Ten do'n vj tip nhn tài san
UBND xä Cam Hiu

Tài san dài hn/c dlnh

Tài san ngn hn

739.073.000

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Trrnng các phàng: TC-KH; KTHT; Giám dc KBNN huyn và Chü tjch UBND xä Cam Hiêu chju trách nhim
thi hành Quyt djnh nay.!.
No'i nhân:
- Nhu Diu 4;
- CT;các PCT UBND huyn;
- Liru: VT.

TM. U'c BAN NHAN DAN
CHU T!CH

Ngô Quang Chin

