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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p - Ti, do - Hnh phuic
T!NH QUANG TR4
S: 4645/QD-UBND

Quáng Tn, ngày J tháng 12 näm 2024

QUYET D!NH
V vic phê duyt quyt toán dir an hoàn thành cong trinh:
Nâng cp trii cá giông Trñc Kinh, xã Gio Quang, huyn Gio Linh thuc Di.r
an Phát triên co s& hi tng các vüng nuôi torn thüy san tp trung tinh quãng
TrI, giai don 2016 - 2020
Uc BAN NHAN DAN TINH QUANG TR
Can ci Luat To' ch&c chInh quyn dja phztong ngày 19/6/2015,
Crán cz Thông tu' so' 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cüa Bô Tài chInh
quy djnh v quyé't toán dy an hoàn thành sz'r dyng nguô'n vo'n nhà ntthc;
Can c' Quyt dfnh sO' 2111/QD-UBND ngày 05/9/2016 cüa UBND tinh
Quáng Trj v vic phê duyt dy an ddu tu xáy dyng cong trinh: Phát triAn co sà
hg tang các vüng nuOi thüy san tp trung tinh Quthng Tr(, giai dogn 2016 - 2020;
sO' 08/QD-UBND ngày 02/01/2020 cüa UBND tinh Quáng Trj v vic phê duyt
diu chinh dr an du tu xáy dyng cOng trInh: Phát triên cci sà hq tang các viing
nuOi th san tap trung tinh Quang Trj, giai dogn 2016 - 2020;
Can c& QuyEt djnh so' 1454/QD-UBND ngày 05/6/2020 cia UBND tinh
Quáng Trj ye vic phê duyt thié't Ice' ban ye thi cOng và dr toán cOng trInh: Náng
ca'p trçii cá giO'ng Trzc Kinh, xa Gb Quang, huyn Gio Linh thuç5c Dy' an Phát
trkn cci sà hg tdng các vuing nuOi thüy san tp trung tinh Quáng Trj, giai dogn
2016 - 2020;
Xét d nghj cüa Giám dO'c Sá Tài chInh tçsi Báo cáo thdm tra so' 5150/B cSTC ngày 30/12/202 1.
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt quyt toán d%r an hoàn thành
1.Ten dir an: Dr an Phát trin ca sâ h tang các vüng nuôi torn thüy san tp
trung tinh quâng Trj, giai doan 2016 - 2020;
2. Ten cong trInh: Nâng cp tri cá ging Trüc Kinh, xã Gio Quang, huyn
Gio Linh;
3. Chü dâu ti.r: So Nông nghip và PTNT;
4. Dja dim xây dirng: xA Gio Quang, huyn gio Linh;
5. Tong müc du tu dir an: 114.849.034.000 dông, trong do:
+ Chi phi xây drng do nhân dan tir thirc hin: 24.849.034.000 dng;
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+ Chi phi do Nhà nuOc du tu: 90.000.000.000 dông.
6. Ttng dr toán cong trmnh thrçic duyt: 75 8.699.000 dng.
7. Ngun vn d.0 tu: Vén Chucng trjnh miic tiêu phát triên kinh t thüy san
bn v1tng và vn dóng gop nhân dan.
8. Thai gian khO'i công, hoàn thành (thrc t): 09/7/2020 - 05/10/2020 (Biên
bàn bàn giao cong trInh hoàn thành dua vào sr diing ngày 02/11/2020).
Diu 2. Kt qua dâu tix
1. Nguôn von dâu tu:
Dcm vj tInh: dng
Thirc hin

Nguon

Dutoan
.
dwc duyet

Giã trj phê
duyt quyêt
tOáfl

So von dã
thanh toán

COn &rGc
thanh toán

1

2

3

4

5

Tng s

758.699.000

735.070.000 735.070.000

0

1. Ngun vn dAu ti.r Cong

758.699.000

735.070.000 735.070.000

0

1.1. V6nNSNN

758.699.000

735.070.000 735.070.000

0

- V6n NSTW:
+ NSTW hô trcx CTMTphát
trkn kinh t thzy san bn
vfrng

758.699.000

735.070.000 735.070.000

0

758.699.000

735.070.000 735.070,000

0

-V6nNSDP:

0

2. Chi phi dAu ti.r
Dm vi tinh: dông
Ni dung

Du toán
Cong trInh dt.rçxc duyt
(PhAn Nhà rnrâc du Ur)

Giá trj quyt toán

1

2

4

Tng s

758.699.000

735.070.000

668.524.000

668.524.000

- Quãn 1 dr an

13.650.000

13.650.000

- Tu van

49.699.000

49.357.000

9.147.000

3.539.000

- Xây lap

-Chi phi khác
- Dr phOng

17.679.000
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3. Chi phi du tu duçic phép không tInh vào giá trj tài san: không
4. Giá trj tài san hInh thành qua du tis:
Dn vj tinh: dông
Giá trj dcin vi khac quãn l2

Thuc chü dAu tu quãn 1
Ni dung

Giá trj thi1c
t

Giá trj
quy di

Giá trj thrc
t

Giá trj
quy di

1

2

3

4

5

Tang s

735.070.000

1 - Tài san dài han/cs djnh

73 5.070.000

2 - Tài san ngn hn
5. V.t tu thit bj tn d9ng: không
Diu 3. Trách nhim cüa chü d.0 tu và các dcrn vi lien quan
1. Trách nhiém cüa chü dâu tu:
- Duçvc phép tt toán ngun Va chi phi du tu cong trInh là:
Dcm vj tInh: dng
Ngun

S tin

Ghi chñ

1

2

3

735.070.000

Tong so
1. Ngun von dâu tix cong

735.070.000

1.1. Vn NSNN

735.070.000

- Vn NSTW:

735.070.000

+ NSTW ho tro CTMTphát trié'n kinh té'
thzy san ben vimg

735.070.000

- Von NSDP:
Tng các khoãn cong nç tInh dn ngày 16/12/2021 là:
- Tng ng phãi thu: 0 dng
- Tong nçi phâi trã: 0 dOng
2. Trách nhim cüa don vi tip nhn tài san: Tip nhn, ghi tang tài san,
quán 1 và disa vào sii'r ding theo quy djnh.
Ten don vj tip nhn tài san

Tài san dài han1c djnh

Tài san ngn h.n

1

2

3

Trung tam ging thüy san Quãng Trj

73 5.070.000
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Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Tài chInh, K hooch và
Du tu, Nông nghip và PTNT; Giám dc Kho bc nba nithc Quãng Trj; Giám
dc Ban QLDA DTXD các cong trInh NOng nghip và PTNT; Giám dôc Trung
tam ging thüy san Quãng Trj và Thu tru&ng các Sâ, ngânh lien quan chju trách
nhim thi hânh Quyt djnh nay./.
Nol nhân:
- Nhix diêu 4;
- CT, PCT TT Ha S5' Dong;
- PVP Nguyn CCru;
- Luu: VT, KTphc./d

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
CHU ICH

HàS5'Dông

