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QUYÉT DINH
V/v phê duyÇt quyét toân vôn dàu tu hoàn thành

Côn ang bi mây tinh cho câc Sô, ban, ngành, UBND câc huyÇn,
huô'n thi trân.r,\E
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TICH Ûv sA,N NHÂN nÂN riNu gÀ Navt

Càn cir Lupt Tô chric chinh qryè,, dia phuon g t6 ll tzO I 5/QH 13 ngày I 9

thâng 6 nàm 2015;
Càn cri câc nghi Sirh cüa Chinh phü: Nghi dinh s6 SglZOt5ÀlE-CP ngày

18 thang 6 nàm 2015 vê quân lÿ dU ân dâu tu 5ây dgng công trinh; Nghi dlnh sô

3212015/I{E-CP ngày 25 thâng 3 nàm 2015 vê quân lÿ chi phi iIâu tu xây dgng
công trinh;

Càn cür Thông tu sô O9/20 16/TT-BTC ngày 1 8 thâng 01 nàm 2016 cüa Bô
Tài chinh quy clinh vê quyêt toân dp ân hoàn thành thuQc vôn Nhà nuôc;

Càn cü Quyêt <tinh sô 1036/QD-UBND ngày 10 thâng 7 nâm2017 cira
UBND tinh vè viÇc phê duyÇt Bâo câo kinh té kÿ thuQt và ké hopch h;a chgn nhà
thàu dè ân: Trang bi mây tinh cho câc Sô, ban, ngành, UBND câc huyÇn, thành
phô và UBND câc xà, phuùng, thi trân;

Xét de nghi cüa Sô Tài chinh t4i t<r trinh sô 2.0O2IT1r-STC ngày l0 rhang 10

nâm 2017 vè viÇc xin phê duyÇt quyét toân vôn dàu tq công trinh: Trang bi mây
tinh cho câc Sô, ban, ngành, Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô và Ûy ban
nhân dân câc xâ, phuàng, thi trân,

QUYÉT D[NH:

Dièu 1. Phê duyÇt qryét toân vôn dàu tu hoàn thành.
- Công trinh: Trang bi mây tinh cho câc. Sô, ban, ngành, UBND câc

huyÇn, thành phô và UBND clac xd, phuùng, thi trân
- Chü dàu tu: Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam.

Dièu Z.Kétquâ dàu tu.
1. Nguàn vôn dàu tu:

t,'

Thçc hiÇn
Nguôn vôn

Duqc duyÇt
(rMET )

KH vôn tlàu
tu thuc hiQn

Côn duqc
thanh toân

Toàn bQ dr3 ân 5.310.100.000 4.500.000.000 543.037.000
- Ngân sâch tinh 4.s00.000.000 543.037.000

Eon t{nh

'[ rh



2. Chi phi dàu tu :

Don v tinh

3. Chi phi u tu dugc phép
4. Giâ tri tài sân hinh thành

không tinh vào giâ tri tài sân: 0
qua dâu tu:

tinh dên ngày 291912017 là: 543.037.000
7.00Odông

Don vi tinh:

Eièu 3. Trâch nhiÇm oüa chü dàu tu và câc don vi cô liên quan:
1. Trâch nhiÇm cüa chü dàu tu.
- Duoc phép tât toan chi phi dàu tu công trinh là: 5.043.037.000 dàng

Don v tinh

.T câc khoân công no dông
Tong ncr phâi thu: 543.03
Tông no phâi trâ: 543.037 .000dàng

- Dusc phép tât toan ,{,',;:#,iiik::Z:! f#J!;%rÿ xong công no
2.Trâchnhiêm cüa don vi tiép nhân tài sân.
Euoc phép ghi tàng tài sân: 5.043.037.000 clàng

Don'vi tïnh:
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Tông dr.r toân Giâ tr! quyét toânNQi dung

Tông sô 5.310.100.000 5.043.037.000

4.772.200.000

81.100.000

- Chi phi thiét bi:

- Chi phi quân lÿ dU ân

Trong dô

4.77t.085.000

73.034.000

- Chi phi tu vân DT üng dpng CNTT: I I 1.700.000 I 1 1.600.000

- Chi phi khâc: 92.200.000 87.3 18.000

- Chi phi du phông: 252.900.000

ThuQc chü tlàu tu quân lÿ Giao tlcrn v! khâc quân lÿ
NQi dung

GT thrlc tê GT quy dôi GT thuc tê GT quy tlôi

5.043.037.000
- Tài sàn ltru ilQng

so

ttinh- Tài sân

s.043.037.000

Nguôn vôn Sô tiên Ghi chü

-iAI ong so 5.043.037.000

Ngân sâch tinh 5.043.037.000

Tên don vi tiép nhfln tài
sân

Tài sân cô Alnn
TS luu
dône

Chi tiét theo nguàn
von

Sô, ban, ngành, UBND câc
huyên, thành phô và UBND

câcxà,, phuùng, thi trân
5.043.037.000 Ngân sâch nhà nuôc



3. Trâch nhiêm cira câc clon vi, co quan cô liên quan.

- Chü dàu tu càn cir vào quyét toân công trinh dugc duyêt, phOi ho.'p vôi Sô

I(é hoach dàu tu, Sô Tài chinh tham rrruu, dè xuât trinh UBND tinh xem xét giâi
A. A. A A 1 .1 1quyêt nôt sô vôn côn thiêu cho dp ân tu nguôn ngân sâch tinh, vôi sô tiên:

543.037 .O00ctàng.

- Chü dàu tu chiu trâch nhiêrn toàn diÇn ,è quy câch, chüng loai thiét bi,
xuât xü thiét bi, câc thông sô ky thuât, chât lugng nghiÇm thu thiét bi và tinh
chinh xâc dôi voi sô liêu quyéttoân, tfnh phâp lÿ dôi vôi tài liêu trong hà so

trinh duyÇt quyét toân vôn dàu tu theo quy dinh tai Luât xây dgng và Ngh! dlnh
ctra Chinh Phü vè quàn lÿ dU ân dàu tu và xây dung công trinh.

- Sô Tài chinh, I(ho bpc Nhà nuôc càn cü vào ké hopch vôn bô tri cho du
ân và hà so cüa chü dàu tu dè nghi, thuc hiên thanh toân tiép câc khoân mà chü

dàu tu côn no don vi liên quan theo ché dô hiÇn hành.

Dièu 4. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh, Giâm dôc câc Sô,

Ngành: Tài chinh, I(é ho4ch và Eàu tu, Xây dpng, I(ho b4c Nhà nuôc, Chü dàu

tu (Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam)và câc don vi cô liên quan chiu trâch
nhiêm thi hành Quyét dinh này.l.gf

Noi nh\n:
- Chü tich UBND tinh (dé blcâo);
- Phô CT UBND tinlr (d/c Huy);
- Nhu Dièu 4;
- Luu VT, KT.
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PHU LUC sô or
(ïGm rheo Qu1,ér dinh tô ,t YZt /?D-U Bw D ngày ÿ rhang I 0 nàm 20 t 7

cua U1, ban nhan dân tt,nh Hà Nam)

s43.037.000 dàngI. Khoân phâi thu:

Trong dô:

- Vôn ngân sâch nhà nuôc:

II. Khoân phâi trâ :

Trong dô:

- Thanh toân GTKL XDCB hoàn thành:

543.037 .000 dàng

543.037.000 tlàng

s43.037 .000 dông
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