
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND   Thanh Hoá, ngày         tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Đường huyện HH.11 (Hoằng 

Quỳ - Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa), thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ 

nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, 

 tỉnh Thanh Hóa. 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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

 Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội 
khóa XIII;  

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan; 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 thuộc nguồn vốn Nhà nước;  

 Căn cứ Quyết định số 4808/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt BCKTKT công trình đường huyện 

HH.11 (Hoằng Quỳ - Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa) thuộc kế hoạch thực 

hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án 
LRAMP; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2192/STC-ĐT ngày 

07/5/2020 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: 

Đường huyện HH.11 (Hoằng Quỳ - Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa), thuộc kế 

hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, 

dự án LRAMP; Tờ trình số 499/TTr-SGTVT ngày 17/02/2020 của Sở Giao thông 
vận tải và hồ sơ gửi kèm theo. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: 

- Tên công trình: Đường huyện HH.11 (Hoằng Quỳ - Hoằng Giang, huyện 

Hoằng Hóa) thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo 

đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa. 

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa. 

- Địa điểm xây dựng: huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
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- Thời gian khởi công: Tháng 8/2018, Hoàn thành: Tháng 3/2019. 

          Điều 2. Kết quả đầu tư: 

 1. Nguồn vốn đầu tư:                                                               Đơn vị: đồng 

Nguồn 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Đã thanh toán Còn được 

thanh toán 

1 2 3 4 

Tổng số: 
 Trong đó: 

- Vốn vay WB: 

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 

14.506.896.000 

 

13.382.184.000 

1.124.712.000 

12.578.053.000 

 

11.457.626.000 

1.120.427.000 

1.928.843.000 

 

1.928.843.000 

 

2. Chi phí đầu tư:                                       Đơn vị: đồng 

Nội dung Dự toán Giá trị quyết toán 

1 2 3 

               Tổng số 

1. Chi phí BT GPMB 

2. Chi phí xây dựng+HMC+BH 

2. Chi phí QLDA 

3. Chi phí TVĐTXD 

4. Chi phí khác 

5. Chi phí dự phòng 

14.863.656.000 

713.615.000 

12.634.727.000 

307.451.000 

951.693.000 

244.434.000 

11.736.000 

14.506.896.000 

690.597.000 

12.475.761.000 

307.451.000 

892.206.000 

140.881.000 

 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng. 

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

Nội dung 

 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 

            Tổng số 

1- Tài sản dài hạn (TSCĐ) 

 2- Tài sản ngắn hạn 

 

 

 14.506.896.000 

14.506.896.000 
 

 

           Điều 3: Trách nhiệm của Chủ đầu tư và của đơn vị liên quan 

 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

 - Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:  

              Đơn vị: đồng 

Nguồn vốn Số tiền  Ghi chú 

1 2 3 

Tổng số: 
- Vốn vay ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối 

ứng của tỉnh. 

14.506.896.000 

14.506.896.000 
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 - Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 02 năm 2020 (Ngày 

KBNN xác nhận số liệu vốn đã cấp) là: 

         Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 

         Tổng nợ phải trả: 1.928.843.000 đồng. 

Bao gồm:  

- Công ty CPXD giao thông thủy lợi Tuấn Hùng:              1.459.566.000 đồng. 

- Công ty TNHH Thanh Dung: 371.826.000 đồng. 

- Công ty CPTV XD&ĐT Thanh Hóa: 49.776.000 đồng. 

- Tổng công ty CPTV XDGT Thanh Hóa: 5.798.000 đồng. 

- Ban quản lý giao thông III Thanh Hóa: 23.375.000 đồng. 

- Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa: 14.217.000 đồng. 

- Sở Tài chính Thanh Hóa: 4.285.000 đồng. 

 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:                    Đơn vị: đồng. 

TT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản cố định Tài sản lưu động 

1 2 3 4 

 
    UBND huyện Hoằng Hóa 14.506.896.000  

 Tổng cộng: 14.506.896.000  

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu 

để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành. 

 4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành. 

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

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông 

vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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