uc' BAN NHAN DAN
HUYN CAM LQ

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

S2S/QD-UBND

Cam L5, ngàyo2 tháng 12 nám 2020

QUYET D!NH
V vic phê duyt quyt toán dty an hoàn thãnh cong trInh: Trim Y té
và Trung tam phtic hôi chirc nãng xa Cam Nghia; Hing miic: Tuong rào,
san be tong Trm Y tê và sfra chU'a nhà Trung tam phiic hôi chfrc nãng
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cá' Luçt Td chz'c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015,
Can cá' Ludt tha ddi, bd sung mç5t so' diu cia Lu2t To chi'c ChInh phi và
Luçt Td chic chInh quyn dja phu'crng ngày 22/11/2019,
Can ct ThOng tu sO' 1 0/2020/TT-BTC ngày 2 0/02/2020 cza Bó Tài chInh
v/v hu'O'ng dn quye't toán dy' an hoàn thành thugc ngun vO'n nhà njthc,
Can c& Quylt djnh sO' 502/QD-UBND ngày 30/3/2020 cia UBND huyn
Cam Lç5 ye vic phê duyct diéu chinh bO sung báo cáo KT-KT xây drng cOng
trInh. Trgm Y té và Trung tam phyc hOi chj'c náng xä Cam Nghia, Hgng myc.
Tu'O'ng rào, san be tOng Trgm Y tê và tha chI'i'a nhà Trung tam phyc hOi chj'c
näng, Xét ho so' quyét toán dic an hoàn thành cOng trinh: Ti-gm V te' và Trung tam
phyc hOi ch&c nàng xâ Cam Nghia, Hgng myc: Tu'ô'ng rào, san be tOng Trgm V
té và tha chti'a nhà Trung tam phyc hOi chz'c nàng, Biên ban thám tra quyêt
toán dy' an hoàn thành ngày 18/12/2020 cia TO Thâm ti-a quyêt toán DAHT;
Theo d nghf cia TrwO'ng PhOng Tài chInh - Ke' hogch.
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt quyt toán thu an hoàn thành (hing miic):
1. Ten cong trInh: Tram Y t và Trung tam phiic hi chirc nàng xã Cam
Nghia; Hang miic: Tithng rào, san be tong Tram Y t và si:ra chüa nha Trung tam
phçic hOi chirc näng; Ma DA: 7818454;
2. Chü du tu: UBND xã Cam NghTa;
3. Tng mirc du tu dixçic duyt:527.193.000 dng;
4. Dja dim xây drng: Xa Cam NghI'a, huyn Cam L, tinh Quãng Trj;
5. Th?yi gian khOi cOng, hoàn thành (thçrc t): Khâi cong ngày 20/2/2020;
Hoân thành ngày 20/5/2020.
lJiêu 2. Kt qua dãu tu'
1. Ngunvndutu:

Don vj tInh: dng
Tng mfrc du
d an

Ngulin von

Thirc hin

Giá trj phê
duyt quyêt
toán

vn dã
thanh toãn
s

Con duo'c
thanh toán

Tang s

527.193.000

527.193.000

527.193.000

0

Ngun vn dâu tu công:
- Ngân sách huyn von
du giá QSD dat do xä
th%rc hin Va quãn 1 Va
các ngun h trçi khác

527.193.000

527.193.000

527.193.000

0

2. Chi phi du tix
Dan vj tInh. c1ng
Dir toán phê duyêt cüa
•
cap co tham quyen

Noi dung
Ting s
1.Bi thir&n. h tro. TDC
2. Xâv dunn
3.Thitbi
4. Quãn iç du an
5.Tuvn
6. Chi phi khác
7.Dphông

.,

.

Gia tn quyet toan

527.193.000
0
452.083.000
0
12.364.000
43.245.000
19.501.000
0

527.193.000
0
466.5 88.000
0
12.364.000
43.245.000
4.996.000
0

3. Chi phi du tu 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 dâu tir quãn 1
Ni dung
Giá trl thiic te
Tng so
1.Tâi san dài han (tài
san c dinh)
2. Tài san ngn hn

Giao do'n v khác quãn 1

Giá tr quy
Giá tn thirc
di (nêu có)

Giá trl quy di
(nu co)

527.193.000
527.193.000

5. Vt tu thit bj tn d9ng: Không
Diu 3. Trách nhiém cüa chü dãu tin và các don vi lien quan:
1. Trách nhiêm cüa chü dAu tu:
1.1. Duçic phép tht toán ngun và chi phi du tu cong trInh là:

Don vj tInh: &ng
Ghi chñ

S tin

Ngun

527.193.000

Tng s
- Ngân sách huyn vn du giá QSD dat
do UBND xã th?c hin Va quãn 1

527.193.000

1.2. Tong các khoãn cong ng tInh den ngày 25/12/2020 là: 0 dong.
+ Tng nçi phâi thu: 0 dng.
+ Tong n phãi trâ: 0 dng.
2. Trách nhim cüa don vj tip nhn tài san: Duc phép ghi tang tài san:
Don vj tInh. dng
Ten don vl tip nhn tài san
UBND xã Cam Nghia

Tãi san dài hn/c dlnh

Tãi san ngn hin

527.193.000

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu hrc k tir ngày k.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Tru&ng các phông: TC-KH; KTHT; Giám dc KBNN huyn và Chü tjch UBND xã Cam Nghia chiu trách nhim
thi barth Quyt djnh này./.
No'i nhân:
- Nht.r Diêu 4;
- CT;các PCT UBND huyn;
-Luu: VT.,

TM. Uc BAN NHAN DAN
CHU TICH

Ngô Quang Chin

