
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND 

  

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: 

 Trạm y tế xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 /6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí 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;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 118/BC-STC ngày     

07/4/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

- Tên công trình: Trạm y tế xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng. 

- Chủ đầu tư: Sở Y tế. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.  

- Thời gian khởi công: Ngày 07/11/2018; hoàn thành: 13/11/2019. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:                                            

Đơn vị tính: đồng       

    Nguồn  
Giá trị phê duyệt 

quyết toán 

Thực hiện   

Đã thanh toán 
Còn được 

thanh toán 

Tổng số: 3.639.195.000 3.543.666.000 95.529.000 

Ngân sách nhà nước.  3.639.195.000 3.543.666.000 95.529.000 

2. Chi phí đầu tư:            
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Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Dự toán Giá trị quyết toán 

Tổng số 3.847.828.384 3.639.195.000 

-  Chi phí xây dựng: 2.991.001.944 3.068.021.000 

- Chi phí quản lý dự án: 71.392.497 71.392.000 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 390.890.363 390.740.000 

- Chi phí khác: 210.802.251 109.042.000 

- Chi phí dự phòng: 183.741.328 0 

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

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                              

Đơn vị tính: đồng               

Nội dung 

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

Giá trị thực 

tế 

Giá trị quy 

đổi 

Giá trị thực tế Giá trị quy 

đổi 

Tổng số:     

1. Tài sản dài hạn 

(Tài sản cố định) 
  3.639.195.000 

 

2. Tài sản ngắn hạn   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:  

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 

                                                                                            Đơn vị tính: đồng 

Nguồn Số tiền  Ghi chú 

Tổng số: 3.639.195.000  

Ngân sách nhà nước. 3.639.195.000  
 

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: 

+ Tổng phải thu:  13.439.000 đồng. 

+ Tổng nợ phải trả: 108.968.000 đồng. 

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

- Được phép ghi tăng tài sản:                                       
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                                                                                            Đơn vị tính: đồng 

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

định 

Tài sản ngắn 

hạn 

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 3.639.195.000 0 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng công trình chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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