U' BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VItT NAM
Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc
Cam Ló, ngay02 tháng 12 nám 2020

S: c2QDUBND

QUYET D!NH
Ye vic phê duyt quyt toán dir an hoàn thành cong trInh:
Tru'ô'ng phô thông trung hçc Ché Lan Viên; H.ng miic: Nhà da nãng

UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cLut T chi'c chInh quyn djaphu'cing ngày 19/6/2015,
Can th Luát tha ddi, b sung mç3t s diu cia Lut T ch&c ChInh phi và
Luct Td chzc chInh quyn d/aphiwng ngày 22/11/2019,
Can cá' Thong tw so' 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cia Bç5 Tài chInh
v/v hzthng dcn quyê't toán dl! an hoàn thành thu5c ngu3n vO'n nhà nwác,
Can c& Quye't d/nh sO' 1014/QD-UBND ngày 18/6/2020 cia UBND huyn
Cam L5 ye vic phê duyt diêu chinh báo cáo KT-KT xây dmg cOng trInh:
Trzthng phO thong trung hQc Chê Lan Viên; Hgng myc: Nhà da náng,
Xét ho so' quyêt toán dy' an hoàn thành cOng trinh: Tru'ô'ng phO thông
trung hQc Chê Lan Viên; Hgng myc: Nhà da náng, Biên ban thâm tra quyêt toán
dy' an hoàn thành ngày 18/12/2020 cia TO Thâm tra quyêt toán DAHT,
Theo d nghj cia Trzthng Phdng Tài chInh - KI hogch.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Phê duyt quyt toán dçr an hoàn thành (h.ng miic):
1. Ten cong trInh: Trithng Truô'ng ph thông trung h9c Ch Lan Viên;
Hang miic: Nhà da näng; Ma DA: 7758142
2. Chü du tu: Ban QLDA Du tu xay dirng & Phát trin qu dat;
3. Tng mirc du tu dugc duyt: 5.500.000.000 dông;
4. Da dim xây dirng: Xã Thanh An, huyn Cam L, tinh Quãng Tr;
5. Th?ñ gian khi công, hoàn thành (thrc ta): Khii cong ngày 05/9/20 19;
Hoàn thành ngày 2 8/8/2020.
Diu2.Ktquãdutu'
1. Ngun vn dâu tu:
Doii vi tInh.' dng
Ngu1n von
Tng s

Tng mfrc dãu
d an
5.500.000.000

Giá tr! phê
duyt quyt
toan

Thirc hin

s \ôii da
thanh toán

Con dtrorc
thanh toán

5.309.249.000 4.300.000.000 1.009.249.000

Ngun vn dâu tu công:
- Ngan sách huyn, VOfl 5.500.000.000
Chuong trInh MTQG xây
drng NTM

5.309.249.000 4.300.000.000 1.009.249.000

2. Chi phi du tix
Doi vi tInh: dng
Dir toán phé duyêt cfla
•
cap co tham quyen

Noi dung
Ting s
1.Bi thuyn. h tra. TDC
2. Xây dunn
3.Thitbi
4. Quãn 1 dix an
5.Tirvn
6. Chi phi khác
7.Dijphông

.,

.

Gia tn quyet toan

5.500.000.000
0
4.507.541.000
0
134.489.000
478.264.000
229.237.000
150.469.000

5.309.249.000
0
4.507.541.000
0
134.489.000
445.691.000
22 1.528.000
0

3. Chi phi du tu thrgc phép không tInh vào giá trj tài san: Không
4. Giá trj tài san hInh thành sau du tir:
Dcn vf tInh: dng
Thuc chil dãu tir quail 1
Ni dung
Giá trl thiyc te

Giao don vi khác quail i

Giá trl quy
Giá trj thyc t
di (nu co)

Giá trj quy di
(nu co)

5.309.249.000
Tang s
1.Tài san dài han (tài 5.309.249.000
san c dinh)
2. Tài san ngn hn
5. Vt tu thit bj ton dong: Không
Diu 3. Trách nhim cüa chü du tin và các don vj lien quan:
1. Trách nhiêm cüa chü du tu:
1.1. Duçic phép tht toán ngun và chi phi du tu cong trInh là:
Dcin vj tInh: dng
A

Nguon
Ting s
- Ngân sách huyn, vn Chuong trInh
MTQG xây dirng NTM

.A
SoA tien

5.309.249.000
5.309.249.000

Ghi. chu

1.2. Tng các khoãn cong nç tInh dn ngày 25/12/2020 là: 1.009.249.000
dông.
+ Tng nçi phài thu: 0 dng.
+ Tng nç phãi trâ: 1.009.249.000 dOng.
(Ngun vó'n Chitong trinh MTQG xáy dy'ngNTMvà các ngun vó'n hQp
pháp khác).
2. Trách nhiêm cüa dorn vj tip nhn tài san: fXrqc phép ghi tang tài san:
Dan vj tInh: dng
Ten do'n v tip nhn tài san
TruOng PTTH Ch Lan Viên

Tài san dài hn/c djnh

Tài san ngn hn

5.3 09.249.000

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Tnrâng các phông: TC-KH; KTHT; Giám dc KBNN huyn; Giám dc Ban QLDA Du tu xây d%rng & Phát
trin qu5 dt và Hiu trithng Tnrng PTTH Ch Lan Viên chju trách nhim thi
hành Quy& djnh nay.!.
Nc'i nI,ln:
- Nhtr Diêu 4;
- CT;các PCT UBND huyn;
- Lixu: VT.4

TM. U'c BAN NHAN DAN
CHU TICH

Ngô Quang Chiên

