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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

           Số: 14/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Phường Hà Huy tập, ngày 27 tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  

Mái che sân cầu lông Trường tiểu học Hà Huy Tập 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

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

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định 24/199/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự 

nguyện của nhân dân để xây dựngcơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 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 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử 

dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng 

của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng 

của thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND phường 

Hà Huy Tập về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thi công xây dựng công trình: Mái che sân cầu lông Trường tiểu học Hà 

Huy Tập; 
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Xét đề nghị của Tổ quyết toán dự án hoàn thành dự án tại Văn bản thẩm 

định ngày 25/01/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành. 

- Tên dự án: Mái che sân cầu lông Trường tiểu học Hà Huy Tập. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập. 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

- Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Trường tiểu học Hà Huy Tập. 

- Thời gian khởi công: Tháng 12/2020.    

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2021. 

Điều 2. Kết quả đầu tư. 

1. Nguồn vốn đầu tư:  
          ĐVT: đồng 

Nội dung  Nguồn vốn 

được phê 

duyệt 

Vốn TH đến thời điểm khóa sổ  

lập BCQT  

KH được 

bố trí 

Đã thanh 

toán 

Còn được 

thanh toán 

Tổng số 164.800.000 164.800.000 0 164.800.000 

Huy động đóng góp 

của nhân dân 
164.800.000 164.800.000 0 

 

 

2. Chi tiết chi phí đầu tư:                                                   
ĐVT: đồng 

Nội dung 
Dự toán 

(đồng) 

Giá trị đề nghị 

QT(đồng) 
Giá trị QT 

(đồng) 

Tổng số: 233.747.507 164.800.000 164.800.000 

Chi phí xây dựng: 204.670.811 158.887.000 158.887.000 

Chi phí QLDA: 6.717.296 0 0 

Chi phí TVĐTXD: 20.027.039 5.913.000 5.913.000 

Chi phí khác: 2.332.361 0 0 

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

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

Nội dung 
Công trình thuộc chủ đầu tư 

quản lý 

Công trình giao đơn 

vị khác quản lý 

 Thực tế(đồng) Quy đổi Thực tế Quy đổi 

Tổng số 164.800.000 Không Không Không 

1. Tài sản cố định 164.800.000 Không Không Không 

2. Tài sản lưu động Không Không Không Không 

5. Tình hình công nợ:  

Đã thanh toán:  0 đồng. 
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Tổng nợ phải thu: 0 đồng 

Tổng nợ phải trả: 164.800.000 đồng  

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. 

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

- Tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo quy định, hoàn thành hồ 

sơ, thủ tục bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng. 

- Được phép ghi tăng TSCĐ: 164.800.000 đồng. 

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác:  

Ban quản lý công trình phối hợp với Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh thanh toán 

số tiền còn nợ các bên liên quan theo giá trị quyết toán được duyệt. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND – UBND phường; Công chức Địa chính – XD, Tài 

chính kế toán; Hiệu trưởng trường tiểu học; Đơn vị thi công chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như điều 4;  

- KBNN Hà tĩnh; 
- UBND thµnh phè (b/c); 
- Phßng TCKH thµnh phè (b/c); 
- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Trưởng tiểu học Hà Huy Tập; 

- Lưu: VP,XD,TCKT; 

 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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