
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án  

Công viên bờ sông Kỳ Cùng - giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn  

Hạng mục: Thi công xây lắp đường dây hạ thế 0,4kv và chiếu sáng  

sân vườn đoạn II - từ Nam đền Cửa Đông đến cầu Thụ Phụ 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ 

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

Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 

18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 54/BC-STC ngày             

28/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

- Tên dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng - giai đoạn II, thành phố Lạng 

Sơn. Hạng mục: Thi công xây lắp đường dây hạ thế 0,4kv và chiếu sáng sân 

vườn đoạn II - từ Nam đền Cửa Đông đến cầu Thụ Phụ. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.  

- Địa điểm xây dựng: Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Thời gian khởi công: tháng 5/2016; hoàn thành: tháng 02/2018.   

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:                                        Đơn vị tính: đồng           

    Nguồn  
Giá trị phê duyệt 

quyết toán 

Thực hiện   

Đã thanh toán 
Còn được 

thanh toán 

Tổng số: 5.873.527.000 3.569.963.000 2.303.564.000 
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- Vốn ngân sách tỉnh và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác 

5.873.527.000 3.569.963.000 2.303.564.000 

2. Chi phí đầu tư:                                                             Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Dự toán Giá trị quyết toán 

Tổng số 5.917.028.221 5.873.527.000 

- Chi phí xây dựng: 5.917.028.221 5.873.527.000 

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

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                          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:   5.873.527.000  

1.Tài sản dài hạn 

(Tài sản cố định)   5.873.527.000 
 

2. Tài sản ngắn hạn     

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:  

Đơn vị tính: đồng 

Nguồn Số tiền  Ghi chú 

Tổng số: 5.873.527.000  

 Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn 

hợp pháp khác 

5.873.527.000 
 

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: 

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 

+ Tổng nợ phải trả:  2.303.564.000 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 

UBND thành phố Lạng Sơn 5.873.527.000 0 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh; 

 - Các Phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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