
u'c BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p — Tçr do — Hinh phüc 

S&ô/d/f  /QD-UBND Dák Glong, ngayJ thông 9 näm 2021 

QUYET D!NH 

V vic phê duyt quyt toán di an cong trInh hoàn thành cong trinh: 
Nâng cap, sfra chüa h thông din chiêu sang trung tam xã Quãng Khê 

CHU T!CH u'c BAN NHAN DAN HUYN DAK GLONG 

C'án c' Luôt To ch&c chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Can c& Luat sta ddi, bo' sung môt so' Diu cuá Luát To' chic ChInh phá và 
Lut To chic chinh quyên diaphu'crng ngày 22/11/2019; 

Can thLu2t Ddu thdu ngày 26/11/2013, 

Can th Luát Xáy dung ngày 18/6/2014, Ludt tha dôi, bO sung môt  sO' diu 
cza Lut xáy thmg ngày 17/6/2020; 

Can c& Nghj djnh so' 63/2014/ND-CF ngày 26/6/2014 cia ChInh phü, v 
vic quy djnh chi ti&t thi hành m5t sO diéu cia Lut DOu tháu ye lra chQn nhà 
tháu, 

Càn czNghj djnh so' 10/2021/ND-cF ngày 0902/2021 cüa c'hInhphi, vd 
quán l chi phi dâu hr xdy dyng, 

c'an cô' Ngh/ d/nh so' 15/2021/ND-cTP ngày 03/3/202 1 cza ChInh phü, quy 
djnh chi tiêt mt sO n5i dung ye quán l3 dr an dãu tu' xdy dyng, 

can ci Thong tu 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cia B Tài chInh quy 
djnh ye quyêt toán dy an hoàn thành thuc nguOn vOn Nhà niró'c; 

can c& Quylt d/nh so' 3233a/QD-UBND ngày 20/12/2019 cza UBND 
huyn Dãk Glong, ye vic phê duyt báo cáo kinh té k9 thuU và Ice hogch 4a 
chQn nhà tháu xáy dyng cong trinh: Náng cap, sz'ra chzra hç thông din chiêu 
sang trung tam xâ Quáng Khê, 

Theo d nghj cüa Chü do'u tu' tqi T& trInh sO' 19/TTr-KTHT ngày 29/3/2021 
cáa Phông Kinh tê và Hg tang huyn Däk Glong và Báo cáo ket qua thdm tra 
quyêt toán von dáu tu' hoàn thành cong trinh cüa phOng Tài chInh - Ké hogch 
tgi Báo cáo thám tra sO 51/QT-TGKH ngày ///9/2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt quyt toán diy an hoàn thành: 
1. Cong trInh: Nâng dip, sira chUa h thng din chiu sang trung tam xã 

Quâng Khê. 

2. Chü du tix: Phông Kinh t vã H ttng huyn Dk Glong. 
3. Dja dim xây dirng: Xâ Quáng Khê, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông. 
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4. Dorn vj thi công: Cong ty TNHH D&G Dk Nông. 

5. Ngày khâi công, hoàn thânh: 

- Thii gian khâi công: 24/12/20 19. 

- Thii gian hoàn thành, dua vào sr diing: 3 1/12/2019. 

Diu 2. K& qua dU tir: 

1. Ngun vn du tu: DVT Dn 

Ngun vn 

Tong dir 
toán thrçrc 
duyt (diu 

chinh) 

Giá trj phê 
duyt 

quyêt toán 

Thirc hiên 

Ba thanh 
toán 

Con d,ryc 
thanh toán 

1 2 3 4 5=3-4 

Tang s 642.068.000 608.991.000 601.625.000 7.366.000 
Sr nghip kin thi& thj 

chinh 642.068.000 608.99 1.000 60 1.625.000 7.366.000 

2. Chi phi du tu: DVT: Dng 

Noidung Tong dir toán thro'c ,. ,. 
duyçt (dieu chinh) 

Chi phi du tu' 
thrqc quyet toan 

1 2 3 

Tng s 642.068.000 608.991.000 
1 Chi phi xây drng 524.667.000 508.900.000 

2 Chi phi QLDA 14.497.000 14.062.000 

3 Chi phi tu vn DTXD 83.097.000 82.543.000 

4 Chi phi khác 19.807.000 3.486.000 

3. Chi phi du tu dixçc phép không tinh vao giá trj tài san: 

3.1. Chi phi thit hi do các nguyen nhân bt khã kháng: Không. 

3.2. Chi phi không tto nén tài san: Không. 

4. Giá tn tâi san hmnh thành aua du tu: 

Ni dung 
Thuc chü dãu tir quail i Giao do'n v khác quail i 

Giá tr thiyc 
tê (dông) 

Giá trl quy 
dôi (dông) 

Giã trj thiyc 
tê (t'tông) 

Giá trl quy 
dôi (dông) 

1 2 3 4 5 

Tng s 608.99 1.000 

1. Tài san dài han (tài 
san cô djnh) 608 991 000 

2. Tái san ngn hn 

5. Vt tu thit bj thn d9ng: Không. 
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Diu 3. Trách nhim cüa chü du tu' và các don vj lien quail: 

1. Trách nhiêm cUa chü du ti.r: 

a. Dtxçc phép tht toán ngun và chi phi dAu tu' côn trInh là: 

Ngun vn S tin (dng) Ghi chñ 

(1) (2) (3) 

Tng s 608.991.000 Du'qc quyt toán 

Sr nghip kin thMt thj chInh 608.99 1.000 Duçyc quyt toán 

b. TInh hlnh cong nç tinh dn ngày khoá s 1p báo cáo quyt toán: 

Tng các khoãn thanh toán và cong nçi tInh dn ngãy 29/3/2021 là: 

- Tng nç phãi thu: 0 Mng. 

- Tang nç phãi trá: 7.366.000 dng. 

(Chi tiê't các khoán cong nçi theo phi lyc dInh kern,) 

c. Chü du ttr Chju trách nhim tnrOc pháp lust, Co quan thm tra quyt 
toán ye tinh pháp l cüa ho sci quyêt toán va tInh dung dan cüa sO 1iu dê nghj 
quyêt toán; tinh chInh xác cüa khôi hrcng do chü dâu ti.r va nhà thâu nghim thu 
dira vào báo cáo quyêt toán; tInh phü hcip cüa dan giá do chU dâu tt.r và nhà thâu 
dâ thông nhât ghi trong hçrp dông. 

d. Sau khi có Quyt djnh phê duyt quyt toán dir an hoàn thành. Chü du 
tu khan truang hoàn thành vic giãi quyêt cOng nç và lam thu tiic tat toán tài 
khoãn dâu tu' cOng trInh. 

2. Trách nhiêm cüa dan vi ti& nhân tài san: 

Ten do'n vl tip nhn tài san Tài san c dnh 
(dng Tài san lu'u dng 

1 2 3 

Tng s 608.991.000 0 

PhOng Kinh t và H? tng huyn 
Dk Glong 608.991.000 0 

3. Trách nhim cüa các dan vj lien quan: 

a. Dan vj quán l d? an, dan vj tir vn giám sat chju trách nhim v cMt 
hxcing, khôi lucing hoàn thành &rçYc nghim thu dira vào báo cáo quyêt toán. 

b. T chirc, cá nhán thirc hin thm tra, thm djnh thit k bàn ye thi cOng, 
dirtoán, kêt qua 1ira ch9n nhà thâu: Chu trách nhim ye tInh dung dan dôi vâi 
khOj hrcng; tInh phU hp cüa dan giá trong két qua thâm tra, thâm djnh theo quy 
djnh pháp 1ut. 
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Diu 4. Quyt djnh nay cO hiu liic k tir ngãy k. 

Chánh van phOng HDND vâ UBND huyn; Tnrô'ng phông Tài chInh - 
hoach; Trwng phOng Kinh té vâ H tang; Giárn doe Kho bc Nhã nuâc Däk 
Glong và ThU triirng các dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nây./.,j 

Noi nhân: 
- Nhi.r Diêu 4; 
- Chi tjch, các PCT UBND huyn; 
- UBND xã Quãng Khê; 
- Luu VP. 

CHU T!CH 

Trãn Nam Thun 



Phu Ic 

T!NH H!NH THANH TOAN VA CONG NQ CUA DI AN 
(Kern theo Quye't djnh stj,j/9/QD-UBND ngàyi7-i9/2O21 cia Uy ban nhdn dan huyn Dák Glong) 

rivi; vong 

STT 
Ni dung thic hin Giá trj quyt toán Ba thanh toán, 

tam frng 

Cong ncr den ngày khoá s1  1p 
báo cáo quyêt toán Ghi chü 

Phãi trã Phãi thu 
2  3 4 5 6 7 

608.991.000 601.625.000 7.366.000 0 
01 Chiphithicôngxaydung 508.900.000 508.900.000 0 0 

02 Chi phi quãn 1 dr an 14.062.000 14.062.000 0 0 

03 Chi phi 1p báo cáo KTKT 65.604.000 65.604.000 0 0 

04 Chi phi 1p HSYC, dánh giá HSDX 1.940.000 0 1.940.000 0 

Chi phi thm djnh HSYC, thm djnh 
 KQ LCNT 1.940.000 0 1.940.000 0 

06 Chi phi giám sat thi cong xây dirng 13.059.000 13.059.000 0 0 

07 ChiphIthmtrapheduyetquyttoan 3.486.000 0 3.486.000 0 
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