
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
 

Số:  124/QĐ-UBND 

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

 
Tràng Định, ngày 12 tháng 01 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:  
Trường mầm non Quốc Việt, 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 số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

 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 Quyết định số 3841/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 

trình: Trường mầm non Quốc Việt, huyện Tràng Định;  

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND, ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tràng Định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

công trình: Trường mầm non Quốc Việt, huyện Tràng Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo kết quả  

thẩm tra quyết toán số 01/BC-TCKH ngày 04 tháng 01 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: 

 - Tên công trình hoàn thành: Trường mầm non Quốc Việt, huyện Tràng Định. 

 - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định. 

 - Địa điểm xây dựng: Xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):  

 + Khởi công:   Quý IV năm 2018. 

 + Hoàn thành: Quý III năm 2020. 

 
Điều 2. Kết quả đầu tư:  

1. Nguồn vốn đầu tư: 
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Đơn vị: đồng 

Nguồn 

TMĐT công 

trình được 

điều chỉnh lần 

cuối 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Đã thanh 

toán 

Còn được 

thanh toán 

1 2 3 4 4=3-4 

Tổng số 7.128.199.000 6.933.147.000 6.144.833.000 788.314.000 

- Vốn ngân sách tỉnh 

và ngân sách huyện 

7.128.199.000 6.933.147.000 6.144.833.000 788.314.000 

 2. Chi phí đầu tư 

Đơn vị: đồng 

Nội dung TMĐT công trình được 

điều chỉnh lần cuối 

Giá trị quyết toán 

1 2 3 

Tổng số 7.128.199.000 6.933.147.000 

1. Chi phí xây dựng  5.959.008.000 5.920.616.000 

2. Chi phí quản lý dự án 142.770.000 142.770.000 

3. Chi phí tư vấn  617.399.000 615.203.000 

4. Chi phí khác 409.022.000 254.558.000 

 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

 4. 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 
 

 6.933.147.000  

1- Tài sản dài hạn (tài sản 

cố định) 

 
 6.933.147.000  

2- Tài sản ngắn hạn   0  

 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có. 

 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 là: 
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Nguồn Số tiền Ghi chú 

1 2 3 

Tổng số 6.933.147.000  

- Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện 6.933.147.000  

 1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:  

 + Tổng nợ phải thu: 0 đồng 

 + Tổng nợ phải trả: 788.314.000 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 

Trường mầm non Quốc Việt 6.933.147.000 0 

           Điều 4. Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng HĐND và UBND 
huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và 
Đào tạo; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc 
nhà nước huyện và Hiệu trưởng Trường mầm non Quốc Việt chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

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

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vũ Đức Thiện 
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