ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8380 /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày 29

tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ
Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số
516/BC-TCKH ngày 28 tháng 7 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
- Tên dự án: Đường bờ Bắc kênh NVT A (Tư Mới – ranh Mỹ Đông).
- Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày khởi công: 18/3/2020; ngày hoàn thành: 20/8/2020.
- Ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 24/02/2021.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
Tổng mức
đầu tư dự án
Nguồn vốn
được duyệt
1

2

Đơn vị tính: đồng

Giá trị phê
duyệt quyết
toán
3

Thực hiện
Còn được
Đã thanh toán
thanh toán
4

5=3-4

Tổng số
7.432.413.000 6.601.103.000 5.982.199.000 618.904.000
Ngân sách Nhà 7.432.413.000 6.601.103.000 5.982.199.000 618.904.000
nước: XDCB tập
trung

2
2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

TMĐT của dự án
được duyệt

Giá trị quyết toán

2

3

1

7.432.413.000

6.601.103.000

0

0

6.034.740.000

6.009.142.000

0

0

4. Quản lý dự án

177.180.000

161.072.000

5. Tư vấn đầu tư

431.075.000

369.119.000

6. Chi phí khác

435.493.000

61.770.000

7. Dự phòng

353.925.000

0

Tổng số
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
2. Xây dựng
3. Thiết bị

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
3.1. Chi 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 qua đầu tư:
Thuộc chủ đầu tư quản lý

Đơn vị tính: đồng

Giao đơn vị khác quản lý

Tên tài sản

Giá trị
thực tế

Giá trị quy
đổi (nếu có)

Giá trị thực tế

Giá trị quy
đổi (nếu có)

1

2

3

4

5

Tổng số

6.601.103.000

0

1. Tài sản dài hạn
(tài sản cố định)

6.601.103.000

0

2. Tài sản ngắn hạn

0

0

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Tổng số

6.601.103.000

XDCB tập trung năm 2020 - 2021

6.601.103.000

Ghi chú

3
1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2021:
Tổng nợ phải thu: Không.
Tổng nợ phải trả: 618.904.000 đồng thanh toán cho các đơn vị sau:
- Công ty TNHH Hoàng Vân: Chi phí xây dựng 368.292.000 đồng.
- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và kiểm định công trình xây dựng Trung
Tín: Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 13.317.000 đồng.
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện: Chi phí quản lý dự án
27.309.000 đồng; chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu 13.666.000 đồng; chi phí giám sát kỹ thuật thi công 160.691.000 đồng.
+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
576.000 đồng.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chi phí thẩm tra Báo cáo quyết toán
dự án hoàn thành 35.053.000 đồng.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:
Được phép ghi tăng tài sản:
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
UBND thị trấn Mỹ An

Đơn vị tính: đồng

Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn
6.601.103.000

0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.
4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và
Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, NC/XDCB.
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