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Số:          /QĐ-UBND

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

 

Văn Đức, ngày        tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 Vĩnh Đại 1, 

phường Văn Đức, thành phố Chí Linh
Hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC
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 Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công 
trình 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 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về 
Quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021của Bộ Tài Chính về Quy 
định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản 
lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và 
cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thành phố 
Chí Linh về việc kiện toàn Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối 
với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Chí Linh;

Theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của UBND phường Văn 
Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hạ 
tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh; 
Hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố;

Căn cứ Thông báo số 107/2022/BC-TTQT ngày  08/11/2022 về việc Báo cáo kết 
quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư 
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số 1 Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh; Hạng mục: San nền, giao 
thông, thoát nước và hè phố.

Theo đề nghị của cán bộ địa chính xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành
1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 Vĩnh Đại 1, phường Văn 

Đức, thành phố Chí Linh; Hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố
2. Chủ đầu tư: UBND phường Văn Đức.
3. Địa điểm xây dựng: phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.
4. Thời gian khởi công: 22/09/2020  Thời gian hoàn thành:  17/12/2020
Điều 2. Kết quả đầu tư:     
1. Chi phí đầu tư:

             Đơn vị: đồng
TT Nội dung Dự toán được phê duyệt Giá trị quyết toán

Tổng số 2.272.618.000 2.131.495.300
1 Chi phí GPMB 850.000.000 787.664.300
2 Chi phí Xây dựng 1.177.847.000 1.172.453.000
3 Chi phí Quản lý dự án 32.544.000 32.544.000
4 Chi phí Tư vấn 137.551.000 117.551.000
5 Chi phí khác 26.568.000 21.283.000
6 Chi phí dự phòng 48.108.000

2. Nguồn vốn đầu tư:
                                                                                                  Đơn vị: đồng

Thực hiện

STT Nguồn vốn
Dự toán công 
trình được phê 

duyệt

Giá trị quyết 
toán được phê 

duyệt

Số vốn đã giải 
ngân

Số vốn còn 
được giải 

ngân so với 
giá trị quyết 

toán được phê 
duyệt

Số vốn 
phải thu 
hồi so 
với giá 

trị quyết 
toán 
được 
phê 

duyệt
1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4

Tổng số 2.272.618.000 2.131.495.300 1.287.664.300 843.831.000 0

1. Vốn đầu tư công 2.272.618.000 2.131.495.300 1.287.664.300 843.831.000 0

1.1. Ngân sách nhà nước 2.272.618.000 2.131.495.300 1.287.664.300 843.831.000 0

Vốn ngân sách xã 2.272.618.000 2.131.495.300 1.287.664.300 843.831.000 0



3

2. Vốn khác:

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:                           Đơn vị: đồng
Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý

STT Nội dung
Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đổi

Tổng số 2.131.495.300 2.131.495.300

1 Tài sản dài hạn 2.131.495.300 2.131.495.300

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 
4.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng:
4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:
5. Vật tư thiết bị tồn đọng:
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 công trình là:

STT Nguồn Số tiền Ghi chú
Tổng số 2.131.495.300

1. Vốn đầu tư công 2.131.495.300
1.1. Vốn Ngân sách nhà nước 2.131.495.300

- Vốn ngân sách xã 2.131.495.300
2. Vốn khác: 0

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo là: 843.831.000 
đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng). 

Trong đó:
+ Tổng nợ phải trả: 843.831.000 đồng;
+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng;

* Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị như Phụ 
lục Quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 
Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh; Hạng mục: San nền, giao thông, 
thoát nước và hè phố. (kèm theo Quyết định).

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

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

1 UBND Phường Văn Đức 2.131.495.300 0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:
4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có):
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Điều 4: Trách nhiệm thi hành
Chủ đầu tư công trình và các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ giá trị Quyết 

toán được phê duyệt để tiến hành thanh quyết toán cho các đơn vị theo quy định 
hiện hành.

Các Ông (Bà): Cán bộ văn phòng UBND; Cán bộ Kế toán ngân sách; Cán bộ 
Địa chính – xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên 
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Phụ lục 
 (Kèm theo Quyết định        /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2022) 

Quyết toán dự án thành 
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành 

phố Chí Linh; Hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố

                                                                                        Đơn vị: VN đồng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết 
toán

Stt Tên cá nhân, đơn vị 
thực hiện

Nội dung công việc, 
hợp đồng thực hiện Quyết toán Đã thanh 

toán
Phải trả (+) 
Phải thu (-)

-1 -2 -3 -4 -5 (6=4-5)

1 Hội đồng GPMB Chi phí  bồi thường, 
hỗ trợ GPMB      787.664.300     787.664.300                  -   

2 Công ty TNHH Minh Anh 
Sky Thi công xây dựng   1.172.453.000     500.000.000   672.453.000 

3 Công ty CP TM và tư vấn 
TK XD Minh Long

khảo sát, lập 
BCKTKT        78.155.000       

78.155.000 

Thẩm tra TK và DT          4.602.000        4.602.000 
4 Công ty CP Hải Giang 

HD Thẩm định HSMT và 
KQLCNT          2.000.000        2.000.000 

Lập HSMT và đánh 
giá HSDT          4.570.000        4.570.000 

Quản lý dự án        32.544.000      32.544.000 5 Công ty CP TM và tư vấn 
TK XD Minh Long

Giám sát TC XD        30.224.000      30.224.000 

6 Công ty TNHH Kiểm 
toán Hà Thành Tư vấn Kiểm toán        14.259.000      14.259.000 

7 Phòng Tài chính- kế 
hoạch

Thẩm tra phê duyệt 
QT          5.024.000        5.024.000 

 Tổng    2.131.495.300  1.287.664.300   843.831.000 
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