
 

TỜ TRÌNH 

Về việc để nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 

 

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND xã Kỳ Thư 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật công trình: Công trình hạ tầng khu dân 

cư Hồi thường, thôn Thanh Hoà, xã Kỳ Thư (giai đoạn 1).  

Căn cứ hạng mục công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 

28/12/2022; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn quyết 

toán vốn đầu tư; 

UBND xã Kỳ Thư làm Tờ trình đề nghị Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

thẩm tra báo cáo quyết toán, cụ thể như sau: 

Tên công trình: Đường giao thông nội đồng vùng Đồng Sác, thôn Đan 

Trung, xã Kỳ Thư. 

1.  Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Thư 

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Kỳ Thư 

3. Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Quy mô công trình:  

- Xây dựng mới 

- Phương án thiết kế: Thống nhất như bản vẽ thiết kế thi công do Công ty cô 

phần đầu t ư xây dưṇ g Trường Tấn  lập, được Phòng phòng Kinh tế và hạ tầng  

huyện Kỳ Anh thẩm định tại văn bản số  20/TĐ-KT&HT  ngày 29/03/2019 

 

5. Tổng mức đầu tư (Làm tròn):                  818.325.000 đồng 

Bằng chữ: (Tám trăm mười tám triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng) 

Trong đó:                                                                     

- Chi phí xây dựng 658.429.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án 18.192.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 66.470.000 đồng 

- Chi phí khác 36.266.000 đồng 

- Chi phí dự phòng 38.968.000 đồng 

    `-   Thời gian khởi công : 29/6/2020 

- Thời gian hoàn thành: 30/9/2020 

       6.Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán :        730.487.000 đồng 

+ Chi phí xây dựng 666.091.000 đồng 

+ Chi phí QL dự án  0 đồng 

+ Chi phí TV đầu tư XD  56.622.00 đồng 

+ Chi phí khác 7.774.000 đồng 

+ Chi phí dự phòng 0 đồng 

(có các bảng biểu chi tiết kèm theo) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số: 13/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Kỳ Thư, ngày 24  tháng 02  năm 2023 



Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư kính trình Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm tra 

quyết toán./. 

 

Nơi nhận: 
-Phòng TC-KH; 

-Ban Tài chính- KT; 

-Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                    Phan Văn Thiền 
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