UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
Số:1398 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày28 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Trung tâm Giới thiệu việc làm 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 năm 2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2011
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí 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 693/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm
Giới thiệu việc làm Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh hạng mục Nhà quản lý hành chính, nhà
trực bảo vệ, nhà để xe, cổng, tường rào, san nền, cấp điện, cấp thoát nước thuộc dự
án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công
trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa. Giai đoạn 2 từ năm 2014-2016;
Căn cứ Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công
trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa.
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1996/STC-ĐT ngày
16/4/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:
Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa; và của Trung tâm Dịch vụ việc làm
Thanh Hóa tại Tờ trình số 407/TTr-TTDVVL ngày 24/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:
- Tên công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa (nay là Trung tâm
dịch vụ việc làm Thanh Hóa).
- Địa điểm xây dựng: Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công tháng 8/2009; hoàn thành tháng 6/2016.
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Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị: Đồng

Dự toán được
Nguồn vốn
duyệt lần cuối
Tổng số:

Giá trị
phê duyệt
quyết toán

Thực hiện
Còn được
thanh toán

Đã thanh toán

32.194.474.000

28.739.492.000 26.102.000.000

2.637.492.000

Vốn NSNN và
vốn
Chương
trình MTQG:
32.194.474.000

28.739.492.000 26.102.000.000

2.637.492.000

2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị: Đồng

Dự toán được duyệt
lần cuối

Nội dung
Tổng số

1. Xây dựng
2. Quản lý dự án
3. Tư vấn
4. Chi phí khác
5. Chi phí bồi thường GPMB
6. Dự phòng

Giá trị quyết toán

32.194.474.000

28.739.492.000

23.653.342.000
548.676.000
2.136.162.000
302.114.000
3.608.025.000
1.946.155.000

22.684.038.000
501.729.000
1.841.157.000
104.543.000
3.608.025.000
0

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:
Đơn vị tính: đồng

Thuộc chủ đầu tư quản lý
Nội dung

Giá trị
thực tế

Tổng số
1- Tài sản dài hạn
(tài sản cố định)
2- Tài sản ngắn hạn

28.739.492.000

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị
quy đổi

Giá trị
thực tế

28.739.492.000

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:

Giá trị
quy đổi
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Đơn vị tính: Đồng

Nguồn
Tổng số:
Vốn NSNN và vốn Chương trình MTQG:

Số tiền (đồng)

Ghi chú

28.739.492.000
28.739.492.000

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:
- Tổng nợ phải thu:
39.324.000 đồng, trong đó:
+ Công ty cổ phần đá tự nhiên VNS:
39.324.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả:
2.676.816.000 đồng, trong đó:
+ Công ty CP Xây dựng thủy lợi giao thông Lam Kinh Thanh Hóa:
745.511.000 đồng;
+ Công ty CP đầu tư xây dựng TVN:
1.246.783.000 đồng;
+ Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Hà Nội: 334.615.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn xây dựng và phát triển Thương mại Vinasean:
4.000.000 đồng;
+ Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa:
25.000.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn và kiểm định Xây dựng Việt Nam:
50.164.000 đồng;
+ Công ty CP tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa:
166.200.000 đồng;
+ Sở Tài chính Thanh Hóa:
94.900.000 đồng;
+ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa:
9.643.000 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

28.739.492.000
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa
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.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư; Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước
tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân 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, VX.BTXH63

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

