
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số:     /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Thư, ngày 18  tháng 11 năm  2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH  

VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Trường mầm non Kỳ Thư. Hạng mục: Nhà bếp, mái che. 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ 

thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;  

Căn cứ Biên bản thống nhất số liệu thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 

công trình Trường Mầm non Kỳ Thư.Hạng mục: Nhà bếp, mái che ngày 

14/11/2022 giữa Chủ đầu tư và Phòng TC-KH huyện; 

 Căn cứ Báo cáo số 255/TT -TCKH ngày 14/11/2022 của Phòng Tài 

chính- Kế hoạch về việc kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn 

thành công trình Trường mầm non Kỳ Thư. Hạng mục: Nhà bếp, mái che. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

  Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành: 

      Tên công trình: Trường mầm non Kỳ Thư. Hạng mục: Nhà bếp, mái che . 

+Thời gian khởi công, hoàn thành: 

+   Khởi công   : Ngày  09/7/2021; +   Hoàn thành:  Ngày 08/10/2021 

  Điều 2. Kết quả đầu tư: Nguồn vốn đầu tư:  1.125.263.000 đồng 

TT 
Nguồn vốn Được duyệt 

(đồng) 

Thực hiện đến 

kỳ QT 

 Tổng số (1+2+3+4+5) 1.125.263.000 682.445.000 

1 Ngân sách các cấp (tỉnh, huyện) 0 
0 

 

2 Ngân sách xã khác   1.125.263.000 682.445.000 

3 Các nguồn vốn khác (Vốn lồng ghép 135,106,NTM….) 0 0 

4 Vốn do tổ chức, cá nhân tài trợ 0 0 

5 Nhân dân đóng góp. Trong đó: 0 0 

5.1 Tiền mặt 0 0 

5.2 Hiện vật 0 0 

5.3 Công lao động 0 0 

2. Chi phí đầu tư:  

Nguồn vốn Dự toán được duyệt (đồng) Thực hiện (đồng) 

Tổng số (làm tròn) 1.125.263.000 1.070.581.000 



Xây lắp 992.226.157 962.459.000 
Chi phí QLDA 24.922.917 17.445.000 
Chi phí TVĐTXD 97.232.750 84.531.000 
Chi phí khác 8.625.266 6.146.000 
Chi phí dự phòng 2.256.331 0 

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

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

Nội dung Hạng mục công trình do xã quản lý 

Tổng số 1.070.581.000 

1. Tài sản cố định 1.070.581.000 

2. Tài sản lưu động  

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

1 - Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu 

tư công trình là: 

Nguồn vốn Số tiền (đồng) Ghi chú 

Nguồn ngân sách xã và chủ đầu tư huy động 

nguồn hợp pháp khác 

1.070.581.000 
 

Tổng số 1.070.581.000  

2 -Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản, được phép ghi tăng tài sản:  

1.070.581.000đồng 

3 - Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán công trình theo giá trị quyết toán 

được phê duyệt. 

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

 Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính- Kế toán, căn cứ Quyết định thi hành./ 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu VT. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

             Phan Văn Thiền 
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