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 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: 

Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2020 (đoạn từ nhà 

ông Trần Quốc Minh đến nhà ông Phạm Duy Lịch) hoàn thành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT - BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thị xã 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chỉnh 

trang đô thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2020 (đoạn từ nhà ông Trần 

Quốc Minh đến nhà ông Phạm Duy Lịch); 

Căn cứ  Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND thị 

xã về việc phê duyệt phương án thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây 

dựng công trình Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2020 

(tuyến từ nhà ông Trần Quốc Minh đến nhà ông Phạm Duy Lịch); 

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 07/5/2021 của UBND phường Đậu 

Liêu về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công 

trình: Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2020 (đoạn từ 

nhà ông Trần Quốc Minh đến nhà ông Phạm Duy Lịch); Biên bản thống nhất số 

liệu thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành ngày 06/10/2021 và đề nghị của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Chỉnh trang đô 

thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2020 (đoạn từ nhà ông Trần Quốc Minh 

đến nhà ông Phạm Duy Lịch) hoàn thành với nội dung như sau: 

- Tên dự án: Chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu năm 2020 

(đoạn từ nhà ông Trần Quốc Minh đến nhà ông Phạm Duy Lịch). 

- Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu. 
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- Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thời gian khởi công: 01/10/2020; Thời gian hoàn thành: 23/12/2020. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Nguồn vốn đầu tư:                                Đơn vị tính: Đồng.                

Nguồn 

TMĐT, dự 

toán được 

duyệt 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Số vốn đã 

thanh toán 

Còn được 

thanh toán 

Tổng số: 2.280.884.000 1.542.690.000 583.552.000 959.138.000 

Vốn ngân sách 

và huy động xã 

hội hóa đầu tư 

2.280.884.000 1.542.690.000 583.552.000 959.138.000 

2. Chi phí đầu tư:                                   Đơn vị tính: Đồng. 

Nội dung 
TMĐT, dự toán 

được duyệt 
Giá trị quyết toán 

Tổng số: 2.280.884.000 1.542.690.000 

- Chí phí xây dựng 1.125.540.000 798.246.000 

- Chi phí tư vấn ĐTXD 71.344.000 61.598.000 

- Chi phí bồi thường GPMB 1.084.000.000 682.846.000 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không. 

3.1. Chí phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không. 

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:    

      Đơn vị tính: Đồng. 

Nội dung 
Thuộc CĐT quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

GT thực tế GT quy đổi GT thực tế GT quy đổi 

Tổng số 1.542.690.000 - - - 

- Tài sản cố định 1.542.690.000 - - - 

- Tài sản lưu động - - - - 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan: 

1. Trách nhiệm chủ đầu tư:  

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:  

  Đơn vị tính: Đồng. 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

Tổng số 1.542.690.000 - 

Ngân sách và huy động xã hội hóa đầu tư 1.542.690.000 - 
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    - Tổng giá trị đã thanh toán: 583.552.000 đồng.  

 - Tổng công nợ tính đến ngày khóa sổ, lập báo cáo quyết toán là: 

959.138.000 đồng. 

 + Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 

+ Tổng nợ phải trả: 959.138.000 đồng (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.                          

                Đơn vị tính: Đồng. 

UBND phường Đậu Liêu 
Tài sản cố định Tài sản lưu động 

1.542.690.000  
 

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan. 

- Ngân sách thị xã hỗ trợ 786.017.000 đồng; trong đó đã cấp 583.552.000 

đồng, còn lại phải hỗ trợ 202.465.000 đồng. 

- Ngân sách phường Đậu Liêu hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân 

dân đóng góp phần còn lại 756.673.000 đồng. 

- Kho Bạc Nhà nước Hồng Lĩnh căn cứ vào giá trị quyết toán được phê 

duyệt, thanh quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng chế độ quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh; Chủ tịch 

UBND phường Đậu Liêu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận:                    
  - Như điều 4 (bản giấy);                      

  - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

  - Lưu: VT, TCKH.                  

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  
 

 
 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh) 

ĐVT: Đồng. 
                        

STT Đơn vị thực hiện  Nội dung công việc  Số đã thanh toán 

Giá trị thẩm 

tra quyết 

toán 

Công nợ đến ngày lập 

BCQT 

Phải trả Phải thu 

  Tổng số:   583.552.000 1.542.690.000 959.138.000 - 

1 
Công ty TNHH Đại Phát 

Hà Tĩnh 

Thi công hạng mục 

thảm bê tông nhựa 

mặt đường 

- 221.960.000 221.960.000 - 

2 Ông: Trần Văn Tiến 

Thi công hạng mục 

mở rộng nền, mặt 

đường, mương thoát 

nước, điện chiếu 

sáng 

435.200.000 

(trong đó 

97.200.000 kinh 

phí hỗ trợ xi măng 

chưa được ghi thu, 

ghi chi qua Kho 

bạc Nhà nước) 

576.286.000 141.086.000 - 

3 UBND phường Đậu Liêu 
Thực hiện công tác 

bồi thường GPMB 
148.352.000 682.846.000 534.494.000 - 

4 

Công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và xây dựng Toàn 

Anh 

Khảo sát, lập BC 

KTKT 
- 61.598.000 61.598.000 - 
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