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SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số: 2182 /LĐTBXH-KHTC 

V/v đôn đốc thực hiện công tác quyết 

toán dự án hoàn thành dự án Trường 

kỹ thuật công nghệ và dạy nghề thanh 

niên dân tộc tỉnh Đắk Nông. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Đắk Nông, ngày 23  tháng 10 năm 2019 

 

  Kính gửi: Công ty TNHH Thái Đạt.  

  Địa chỉ: Km20, QL26, Xã EA Knuec, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. 

  

 Căn cứ công văn số 2354/STC-ĐT ngày 11/10/2019 của Sở Tài chính tỉnh 

Đắk Nông về việc đề nghị quyết toán dự án hoàn thành. 

 Sau khi rà soát tình hình quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Trường 

kỹ thuật công nghệ và dạy nghề thanh niên dân tộc tỉnh Đắk Nông (Nay là Trường 

Trung cấp nghề Đắk Nông). Đến thời điểm hiện tại Nhà thầu (Công ty TNHH Thái 

Đạt) chưa hoàn thành quyết toán vốn đầu tư đối với Dự án Trường Trung cấp nghề 

Đắk Nông, cụ thể: Gói thầu số 2; Gói thầu số 5; Gói thầu nghề trọng điểm và gói 

thầu thiết bị văn phòng nhà ăn.Sau nhiều lần thông báo nhà thầu không phối hợp 

hoàn thiện hồ sơ (Công văn số: 2613/LĐTBXH-KHTC ngày 18/10/2017; 

2674/LĐTBXH-KHTC ngày 25/10/2017; 1940/LĐTBXH-KHTC ngày 17/9/2018). 

 Để hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án Trường Kỹ thuật công nghệ và dạy 

nghề thanh niên dân tộc tỉnh Đắk Nông (nay là Trường Trung cấp nghề Đắk 

Nông), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nôngyêu cầugiám đốc 

Công ty TNHH Thái Đạt nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán báo cáo Chủ 

đầu tư trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định.  

 Yêu cầu giám đốc Công ty TNHH Thái Đạt phối hợp với các đơn vị liên 

quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án trong tháng 10/2019. 

  Sau thời gian trên, Công ty TNHH Thái Đạt không phối hợp, hoàn thiện hồ 

sơ quyết toán thì đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện 

quyết toán theoquy định hiện hành đối với nhà thầu không phối hợp. Mọi chi phí 



phát sinh và kết quả phê duyệt liên quan nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

Chủ đầu tư và trước pháp luật. 

  Đề nghị giám đốc Công ty TNHH Thái Đạt nghiêm túc phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tài chính (B/c); 

 - Công ty Đắk Nguyên; 

 - Công ty Trần phú; 

 - Lưu: VT, KHTC.   

        Huỳnh Ngọc Anh 
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