UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: 106/QĐ-STC-PDQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Cải tạo, sửa chữa khối Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội,
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;
Căn cứ 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 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về
Hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy
định chi tiết về hợp đồng xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy
định về quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý
dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND.HC ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo,
sửa chữa khối Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp”;
Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành số
106/TTQT-TCĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:
- Dự án
: Cải tạo, sửa chữa khối Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Đồng Tháp.
- Địa điểm
: Số 2, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Nhóm; loại công trình : Nhóm C; Công trình dân dụng
- Quyết định đầu tư
: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
- Chủ đầu tư
: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Khởi công
- Hoàn thành

: 18/9/2019
: 11/6/2020

Điều 2: Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
Tổng mức
Nguồn vốn đầu tư
đầu tư được
duyệt
Tổng số
756.837.830
- Nguồn vốn thu, chi
ngân sách nhà nước
năm 2019 của các đơn
vị hành chính, sự
nghiệp cấp tỉnh:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:

Giá trị phê
duyệt quyết
toán
670.035.000

663.345.000
2.581.000

2. Chi phí đầu tư:
Nội dung chi phí

Đơn vị: Đồng
Thực hiện
Số vốn đã
Còn được
thanh toán thanh toán
665.926.000 4.109.000

Đơn vị: Đồng
Dự toán được duyệt

Tổng số
- Xây dựng
- Thiết bị
- Quản lý
- Tư vấn
- Chi khác
- Dự phòng

756.837.830

670.035.000

594.962.553

577.842.000

17.751.519
69.224.520
38.859.341
36.039.897

17.751.000
67.225.000
7.217.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Thuộc chủ đầu tư quản lý
Nội dung
Giá trị thực tế

Giá trị quyết toán

Giá trị
quy đổi

Đơn vị: Đồng
Giao đơn vị
khác quản lý
Giá trị
Quy đổi
thực tế

670.035.000
Tổng số
670.035.000
1. Tài sản dài hạn
2. Tài sản ngắn hạn
Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị khác có liên quan:
1/ Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án: 670.035.000 đồng

2

Nguồn vốn
Số tiền
Ghi chú
Tổng số
670.035.000
- Nguồn vốn thu, chi ngân sách nhà
nước năm 2019 của các đơn vị hành
chính, sự nghiệp cấp tỉnh:
+ Năm 2019:
663.345.000
+ Năm 2020:
2.581.000
- Nguồn vốn thu, chi ngân sách của đơn
4.109.000
vị cấp bổ sung:
1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Nợ phải thu: Không.
- Nợ phải trả: 4.109.000 đồng, (Bằng chữ: Bốn triệu, một trăm lẻ chín nghìn đồng).
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:
- Được phép ghi tăng tài sản: 670.035.000 đồng.
Đơn vị: đồng
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
Tài sản dài hạn
Tài sản ngắn hạn
Tổng số
670.035.000
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
670.035.000
3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:
4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có):
Điều 4: Các Trưởng Phòng Sở Tài chính: Tài chính Đầu tư; Quản lý GiáCông sản, Giám đốc: Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu TCĐT+QLG-CS.tth

Ngô Hồng Chiều
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