
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B, đoạn từ Quốc lộ 47B đến nơi thành 

lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (từ xã Xuân Lai đi xã Thọ Lập) và vào Khu di 

tích lịch sử Quốc gia Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.      

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 

về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, 

nâng cấp đường tỉnh 506B, đoạn từ Quốc lộ 47B đến nơi thành lập Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa (từ xã Xuân Lai đi xã Thọ Lập) và vào Khu di tích lịch sử Quốc gia 

Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, 

nâng cấp đường tỉnh 506B, đoạn từ Quốc lộ 47B đến nơi thành lập Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa (từ xã Xuân Lai đi xã Thọ Lập) và vào Khu di tích lịch sử Quốc gia 

Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;                

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6235/STC-ĐT ngày 

24/11/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo, nâng cấp 

đường tỉnh 506B, đoạn từ Quốc lộ 47B đến nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh 

Hóa (từ xã Xuân Lai đi xã Thọ Lập) và vào Khu di tích lịch sử Quốc gia Lê 

Hoàn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra và 

Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 02/11/2020 của UBND huyện Thọ Xuân. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

 - Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B, đoạn từ Quốc lộ 47B 

đến nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (từ xã Xuân Lai đi xã Thọ Lập) và 

vào Khu di tích lịch sử Quốc gia Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.                   

  - Chủ đầu tư: UBND huyện Thọ Xuân. 

 - Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã Xuân Lai, Xuân Lập, Phú 

Yên, Xuân Tín, Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. 

 - Thời gian thực hiện: Khởi công tháng 9/2016; hoàn thành tháng 6/2019. 

Điều 2. Kết quả đầu tư: 

1. Nguồn vốn đầu tư:   

Đơn vị: Đồng  

Nguồn vốn 
Dự toán được 

duyệt lần cuối 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Đã thanh toán 
Còn được 

thanh toán 

Tổng số: 48.320.031.000 46.125.531.000 39.300.000.000 6.825.531.000 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

kinh phí xây lắp từ 

nguồn vốn đầu tư, 

nguồn vốn sự nghiệp 

kinh tế và nguồn sắp 

xếp nhiệm vụ chi 

hàng năm;   39.825.531.000 33.000.000.000 6.825.531.000 

Vốn ngân sách huyện 

và huy động các 

nguồn hợp pháp khác   6.300.000.000 6.300.000.000 0 

         2. Chi phí đầu tư:   
                                                                                             Đơn vị: Đồng  

Nội dung  
Dự toán được phê 

duyệt lần cuối 
Giá trị quyết toán 

Tổng số 48.320.031.000 46.125.531.000 

1. Xây dựng  43.626.866.000 42.292.082.000 

2. Quản lý dự án 672.596.000 672.596.000 

3. Tư vấn đầu tư xây dựng 3.380.312.000 2.927.988.000 

4. Chi phí khác 509.082.000 232.865.000 

5. Dự phòng 131.175.000  

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

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:  
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                                                                                                    Đơn vị tính: 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 

Tổng số   46.125.531.000  

1- Tài sản dài hạn (tài 

sản cố định)  
 

 

46.125.531.000 

 

2- Tài sản ngắn hạn     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: 
                      Đơn vị tính: Đồng 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

Tổng số: 46.125.531.000  

Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí xây lắp từ nguồn 

vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và nguồn 

sắp xếp nhiệm vụ chi hàng năm 39.825.531.000 

 

Vốn ngân sách huyện và huy động các nguồn hợp 

pháp khác  6.300.000.000 
 

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán:  

- Tổng nợ phải thu:                                      0 đồng;             

- Tổng nợ phải trả:                  6.825.531.000 đồng; trong đó: 

    + Công ty CP Xây dựng và TM Xuân Hưng:                      5.592.082.000 đồng; 

    + Công ty TNHH Đồng Phú:                                                  682.298.000 đồng; 

    + Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và XD Hưng Thịnh:        85.280.000 đồng; 

    + Công ty CP thương mại Xây dựng và Du lịch Lam Sơn:   122.431.000 đồng; 

    + Sở Tài chính Thanh Hóa:                                                    130.260.000 đồng; 

    + Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân:                  213.180.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:  
        Đơn vị tính: Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

Đội quản lý sửa chữa đường bộ 

huyện Thọ Xuân. 
46.125.531.000  

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: Hạch toán theo quy định hiện hành. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Thọ Xuân; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (H’48.563). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
Mai Xuân Liêm 
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