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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh giá trị quyết toán công trình:  

Đường GTNT thôn Khuổi Cù, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 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 Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Văn bản số 1507/UBND-KT, ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ 

thuộc các Chương trình MTQG; 

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Tràng Định về việc phê duyệt quyết  toán công trình hoàn 

thành: Đường GTNT thôn Khuổi Cù, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định 

điều chỉnh quyết toán công trình số 102/BC-TCKH ngày 08 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá trị quyết toán công trình Đường GTNT 
thôn Khuổi Cù, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định. 

1. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh:  

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.190.665.000 

đồng. 

- Nhân dân đóng góp: 95.010.000 đồng. 

 2. Chi phí đầu tư sau điều chỉnh: 

2.1. Kinh phí quyết toán điều chỉnh giảm: - 31.808.000 đồng 
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- Chi phí tư vấn giảm: - 31.808.000 đồng 

2.2. Tổng giá trị quyết toán sau điều chỉnh  

Đơn vị: đồng 

Nội dung Tổng giá trị quyết toán 

công trình được phê 

duyệt tại QĐ số 

1485/QĐ-UBND, ngày 

30/6/2021 

Tổng giá trị quyết toán 

công trình sau điều 

chỉnh 

1 2 3 

Tổng số 1.317.483.000 1.285.675.000 

1. Xây dựng 1.152.738.000 1.152.738.000 

1.1. Chi phí xây dựng do Nhà 

nước đầu tư 1.057.728.000 1.057.728.000 

1.2. Chi phí xây dựng do Nhân 

dân đóng góp 95.010.000 95.010.000 

2. Quản lý dự án 26.568.000 26.568.000 

3. Tư vấn  127.420.000 95.612.000 

4. Chi phí khác 10.757.000 10.757.000 

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

Đơn vị: đồng 

Nội dung 

 

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao cho đơn vị khác quản lý 

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 
 

 1.285.675.000  

1- Tài sản dài hạn (tài sản 

cố định) 

 
 1.285.675.000  

2- Tài sản ngắn hạn   0  

 Điều 2. 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 là: 

                Đơn vị: đồng 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

1 2 3 

Tổng số 1.285.675.000  
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- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững 

1.190.665.000  

- Nhân dân đóng góp 95.010.000  

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 02/8/2021: 

- Tổng kinh phí đã thanh toán bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững: 1.127.615.000 đồng. 

- Tổng nợ phải trả: 63.050.000 đồng.  

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  

Được phép ghi tăng tải sản: 

Đơn vị: đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

1 2 3 

UBND xã Tân Tiến 1.285.675.000 0 

           Điều 3. Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và 
Chủ tịch UBND xã Tân Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tich, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

 
 

Vũ Đức Thiện 
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