
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Văn Quan, ngày       tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Chỉnh trang vỉa hè  

đường Lương Văn Tri (đoạn từ Trung tâm Y tế đến UBND huyện),  

thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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 ngày 22/11/2019; 

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;  

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện 

Văn Quan về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Chỉnh trang vỉa hè đường Lương Văn Tri (đoạn từ Trung tâm Y tế đến UBND 

huyện), thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan;  

Căn cứ Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Văn Quan phê duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang vỉa hè đường Lương Văn Tri (đoạn từ 

Trung tâm Y tế đến UBND huyện), thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; 

Theo đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn 

Quan tại Tờ trình số 09/TTr-BQLDA ngày 25/01/2021 đề nghị thẩm định quyết 

toán công trình trên; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành số 154/BC-TCKH ngày 15/3/2021 của Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Chỉnh trang vỉa hè 

đường Lương Văn Tri (đoạn từ Trung tâm Y tế đến UBND huyện), thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan với những nội dung sau: 

1. Tên công trình: Chỉnh trang vỉa hè đường Lương Văn Tri (đoạn từ Trung 

tâm Y tế đến UBND huyện), thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan. 

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 
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4. Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV. 

5. Quy mô công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: hoàn thành việc đầu tư 

xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường Lương Văn Tri (đoạn từ Trung tâm 

Y tế đến UBND huyện), thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan với quy mô:  

a) Sửa chữa lát lại vỉa hè bằng gạch Terrazzo, block liền rãnh biên bằng 

BTXM. Chiều dài tuyến khoảng 620m. 

b) Điểm đầu tuyến: Cổng chào tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan. 

c) Điểm cuối tuyến: Cổng vào UBND huyện Văn Quan. 

d) Giữ nguyên hệ thống cây xanh theo hiện trạng, chặt bỏ một số cây bị sâu 

bệnh. Xây mới bồn cây bằng gạch chỉ. Bồn cây đặt chìm dưới vỉa hè để tạo mỹ quan. 

e) Tận dụng hệ thống thoát nước mặt, nước thải đã có trên tuyến đường, tại 

các vị trí hố thu có tấm đan nứt vỡ thay mới. Nâng hạ thành hố thu bằng có vỉa hè 

thiết kế. Rãnh dọc hai bên tận dụng thành rãnh cũ, tiến hành phá dỡ 1 phần thân 

rãnh, sau đó hạ thành rãnh, tấm đậy bằng cao độ thiết kế vỉa hè xung quanh. 

 6. Thời gian khởi công - hoàn thành: 16/4/2020 - 22/10/2020. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:  

Đơn vị: đồng 

Nguồn vốn 
 

TMĐT dự án 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

   
Số vốn đã 

thanh toán 

Còn được 

thanh toán 

1 2 3 4 5 = 3-4 

Tổng số 2.567.831.292 2.557.096.000 2.500.000.000 57.096.000 

Vốn sự nghiệp 

kiến thiết thị chính, 

vốn sự nghiệp kinh 

tế khác và các 

nguồn vốn hợp 

pháp khác 

2.567.831.292 2.557.096.000 2.500.000.000 

 

57.096.000 

 

2. Chi phí đầu tư: 2.557.096.000 đồng (bằng chữ: hai tỷ năm trăm năm 

mươi bảy triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng). Trong đó:  

                  Đơn vị: đồng 

Nội dung TMĐT dự án Giá trị quyết toán 

1 2 3 

Tổng số    2.567.831.292 2.557.096.000 

Chi phí xây dựng 2.248.658.718 2.248.035.000 

Chi phí QLDA 57.811.917 57.812.000 

Chi phí tư vấn đầu tư 219.354.096 219.353.000 

Chi phí khác 42.006.561 31.896.000 
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(Chi tiết theo Biểu kèm theo Quyết định này) 

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

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng. 

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản. 

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

Đơn vị: 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 

1 2 3 4 5 

1- Tài sản dài hạn (tài sản 

cố định) 

    
2.557.096.000  

2- Tài sản ngắn hạn         

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: 2.557.096.000 

đồng (bằng chữ: hai tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu không trăm chín mươi sáu 

nghìn đồng) 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

1 2 3 

Tổng số 2.557.096.000 Đồng 

Ngân sách Nhà nước 2.557.096.000 Đồng 

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 25/01/2021 là: 57.096.000 đồng. 

+ Đã ghi kế hoạch vốn: 2.500.000.000 đồng; 

+ Đã thanh toán:          2.500.000.000 đồng;  

Tổng nợ phải thu:            0 đồng; 

Tổng nợ phải trả:                 57.096.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: ghi tăng tài sản cố định với giá trị 

là 2.557.096.000 đồng (bằng chữ: hai tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu không trăm 

chín mươi sáu nghìn đồng). 

Đơn vị: đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài 

hạn/cố định 

Tài sản ngắn 

hạn 

1 2 3 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 2.557.724.000  
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3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan, Chủ đầu tư và đơn vị 

sử dụng có trách nhiệm hạch toán về vốn, tài sản theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin huyện; Giám đốc 

Kho bạc nhà nước huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

Chủ tịch UBND thị trấn Văn Quan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.   

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (T/h); 

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


