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QUYẾT ĐỊNH
ề việc phê duyệt quyết toán
dự án Đồ án Quy hoạch chung xây
dựng xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021
CHỦ TỊCH ỦY

HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19
đổ ổ
ộ ốĐề ủ
ậ ổ ứ
ủ
ậ ổ
địa phương
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18
của Luật Xây dựng ngày

ứ

ậ

ử
ề

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy
đinh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ
tư số 02/2017/TT BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng,
hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; Thông tư số 20/2019/TT
30/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây
dựng và quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 10/202
2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn hà nước;
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện
Văn Quan về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia năm 2020 huyện Văn Quan
ăn cứ Quyết định số 3841/QĐ UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch
UBND huyện Vă
hê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng
Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơ
đoạn 2021
ăn cứ Quyết định số 2467/QĐ UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện
ă
duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Điềm He, huyện Vă
Quan, tỉnh Lạng Sơ
đoạn 2021
Theo đề nghị của UBND xã Điềm H tại Tờ trình số 107/TTr
đề nghị thẩm định quyết toán công trình; Báo cáo kết quả thẩm tra và
đề nghị phê duyệt quyết toán hoàn thành số
của
Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán ự án
ự án Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Điềm He,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Chủ đầu tư: UBND xã Điềm He, huyện Văn Quan

3. Địa điểm: xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Thời gian bắt đầu: năm

thời gian

ăm 20

Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Giá trị phê
duyệt quyết

Tổng mức
đầu tư

Đơn vị tính: đồng
Thực hiện
Số ốn đã
Còn được

Tổng số
ốn sự nghiệp thực
hiện các Chương
trình mục tiêu quốc
gia năm 2020 huyện
Văn Quan
2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
Tổng mức đầu
tư dự án

Nội dung

Giá trị quyết toán

Tổng số
. Chi phí lập đồ án quy hoạch
3. Công bố quy hoạch
(Có biểu chi tiết kèm theo)
Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
4. Giá trị tài sản hình thành

đầu tư:

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 là:
Nguồn
Tổng số
ốn sự nghiệp thực hiện các Chương
nh mục tiêu quốc gia năm 2020
huyện Văn Quan

Số tiền (đồng)

đồng.

Tổng các khoản

nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán

Giá trị quyết toán:

đồng;

Kế hoạch vốn:

đồng;

Giá trị đã thanh toán:

đồn

Tổng nợ phải trả:

đồng;

Tổng nợ phả

0 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài
Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện
Chủ tịch UBND xã Điềm H 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);
CT, các PCT UBND huyện;
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú

