
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:      /QĐ-UBND

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

   Văn Đức, ngày     tháng     năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp 
đường giao thông KDC Bích Nham, phường Văn Đức. Tuyến đường từ nhà 

ông Như đến nhà ông Thắng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 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 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 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;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm tra quyết toán chi phí hỗ trợ xây dựng 
đường hỗ trợ vật liệu số: 209/2021/TB-QT.BTXM, ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Tổ thẩm tra quyết toán Thành phố Chí Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp 
đường giao thông KDC Bích Nham, phường Văn Đức. Tuyến đường từ nhà ông 
Như đến nhà ông Thắng.

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Bích Nham, phường 
Văn Đức. Tuyến đường từ nhà ông Như đến nhà ông Thắng.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Văn Đức
- Địa điểm xây dựng: Phường Văn Đức, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Thời gian khởi công:  16/07/2021.
- Ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng: 18/08/2021.
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Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:    

  Đơn vị tính: đồng

Thực hiện
Nguồn

Dự toán 
được duyệt 

Giá trị phê 
duyệt quyết 

toán Số vốn đã 
thanh toán

Còn được 
thanh toán

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4)

Tổng số 946.449.000 722.959.000 0 722.959.000

1. Nguồn vốn đầu tư công 722.959.000 722.959.000 0 722.959.000

 - Nguồn vốn nhà nước 722.959.000 722.959.000 0 722.959.000

 + Vốn ngân sách phường. 722.959.000 722.959.000 0 722.959.000

2. Nguồn vốn khác: 

 - Nhân dân đóng góp 
223.490.000

2. Chi phí đầu tư
 Đơn vị tính: đồng

Nội dung Dự toán được duyệt Giá trị quyết toán

(1) (2) (3)

Tổng số (làm tròn) 946.449.000 722.959.000

 1. Chi phí xây dựng 930.849.000  707.359.000

 2. Chi phí tư vấn lập BC KT-KT 15.600.000 15.600.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 223.490.000 đồng
3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng
3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 223.490.000 đồng
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
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Đơn vị tính: đồng

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

Nội dung
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 722.959.000    

 1. Tài sản dài hạn (tài sản 
cố định) 722.959.000

 2. Tài sản ngắn hạn     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

 Đơn vị tính: đồng

Nguồn Số tiền Ghi chú

 Tổng số 722.959.000  

  Nguồn vốn đầu tư công: 722.959.000

  - Nguồn vốn nhà nước

    + Vốn ngân sách phường 722.959.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày:  08/11/2021 là:  722.959.000 đồng
+ Tổng nợ phải thu:  0 đồng
+ Tổng nợ phải trả:  722.959.000 đồng.
Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục 

số 01 kèm theo.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

 Đơn vị tính: đồng

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

1 2 3

KDC Bích Nham, phường Văn Đức 722.959.000  
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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. Văn phòng HĐND-UBND; Kế toán ngân sách, Địa chính -  Xây 

dựng phường; Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày:      /     /2021)

Quyết toán dự án hoàn thành công trình: 
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Bích Nham, phường Văn Đức. Tuyến đường từ nhà ông Như đến nhà 

ông Thắng.

Công nợ tính đến ngày khóa sổ 
lập báo cáo quyết toán (Ngày 08/11/2021)

Stt Đơn vị thực hiện
Nội dung 

công việc thực hiện
Thẩm tra Đã thanh toán 

Phải trả (+)
Phải thu (-)

1
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 

Hải Dương EPC
Tư vấn lập BC KT-KT 15.600.000 0 15.600.000

2 Công ty TNHH thi công xây dựng Tân 
Thái Hưng Thi công xây dựng   707.359.000 0  707.359.000

Tổng cộng 722.959.000 0 722.959.000
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