
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND                     Đăk Hà, ngày     tháng       năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, 

ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án, 

công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình: Xây mới Nhà vệ sinh (thôn 7B) Trường MG xã Đăk Ui; 

Xây mới Nhà vệ sinh và đào 01 giếng nước (thôn 5B) Trường TH Lý Tự Trọng; 

Xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) và xây mới Nhà vệ sinh, đào 01 giếng nước 

(thôn 7B) Trường TH Vừ A Dính và xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) Trường 

TH Lê Hồng Phong; 

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 

87/TTr-PGD-ĐT ngày 24 tháng 7 năm 2019 và Biên bản số 08/BB-TTQT 

ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Tổ thẩm tra quyết toán dự án, công trình 

hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước huyện Đăk Hà. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

1. Công trình: Xây mới Nhà vệ sinh (thôn 7B) Trường MG xã Đăk Ui; Xây 

mới Nhà vệ sinh và đào 01 giếng nước (thôn 5B) Trường TH Lý Tự Trọng; Xây 

mới Nhà vệ sinh (điểm chính) và xây mới Nhà vệ sinh, đào 01 giếng nước (thôn 

7B) Trường TH Vừ A Dính và xây mới Nhà vệ sinh (điểm chính) Trường TH Lê 

Hồng Phong. 

2. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà. 

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Ui, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum. 

4. Khởi công - hoàn thành: 

- Được duyệt : Năm 2018. 

- Thực hiện : Từ ngày 02/8/2018 đến ngày 30/8/2018. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:         

                                                Đơn vị tính: đồng  

TT Nguồn vốn 
Dự toán 

duyệt 

Giá trị 

quyết toán 

Thực hiện 

Đã thanh 

toán 

Còn được 

thanh toán 

 Tổng cộng 956.073.459 926.784.785 918.943.000 7.841.785 

1 

Nguồn kinh phí sự nghiệp 

Giáo dục tỉnh bổ sung; 

ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp khác 

956.073.459 926.784.785 918.943.000 7.841.785 

 

2. Chi phí đầu tư:                     

                                                 Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung 
Dự toán được 

duyệt 

Chủ đầu tư 

đề nghị 

quyết toán 

Giá trị quyết 

toán 

  Tổng số: 956.073.459 930.535.483 926.784.785 

1 Chi phí xây dựng 787.982.699 784.134.281 811.579.000 

2 Chi phí quản lý  25.861.592 25.861.000 25.861.000 

3 Chi phí tư vấn  81.107.059 81.503.000 81.503.000 

4 Chi phí khác 40.525.775 39.037.202 7.841.785 

5 Dự phòng 20.596.334 0 0 

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

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 
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3.2. Chi phí không tạo nên 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 cho đơn vị khác 

Giá trị  

thực tế 

Giá trị  

quy đổi 
Giá trị thực tế 

Giá trị 

quy đổi 

Tổng số: - - 926.784.785 - 

1. Tài sản dài hạn (tài sản 

cố định)  
- - 926.784.785  - 

2. Tài sản ngắn hạn -  - -  - 
 

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

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

1. Chủ đầu tư (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) chịu trách nhiệm: 

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị 

quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào báo 

cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống 

nhất ghi trong hợp đồng. 

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai 

thác sử dụng và các quy định khác có liên quan. 

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán; Báo cáo tình hình tài sản 

với cơ quan chức năng; Lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Thanh toán dứt điểm chi phí đầu tư còn lại sau quyết toán dự án hoàn 

thành theo đúng quy định. 

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:        

  Đơn vị tính: đồng 

TT Nguồn vốn  Số tiền Ghi chú 

 
Tổng cộng 926.784.785   

1 

Nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục 

tỉnh bổ sung; ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp khác 

926.784.785 

Tất toán sau khi hoàn 

thành thanh toán công nợ 

dự án  

2. Các khoản phải thu, phải trả: 

2.1. Khoản phải thu: 0 đồng. 

2.2. Khoản nợ còn phải trả, số tiền: 7.841.785 đồng, cụ thể:                                                                                          

 Đơn vị tính: đồng 

TT Tên đơn vị thực hiện Nội dung công việc  Số tiền  
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TT Tên đơn vị thực hiện Nội dung công việc  Số tiền  

  Tổng cộng   7.841.785 

1 

Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đăk Hà (Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện) 

Chi phí thẩm định  2.509.785 

2 
Tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) 

Chi phí thẩm tra phê duyệt 

quyết toán 
5.332.000 

3. Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả: Nguồn ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

4. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:  

- Được phép ghi tăng tài sản:                                       

   Đơn vị tính: đồng                                            

STT Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài hạn/cố 

định 

Tài sản 

ngắn hạn 

 Tổng cộng  926.784.785  

1 
Nhà vệ sinh trường Mẫu giáo xã Đăk Ui: 

Diện tích 10,5m2 129.994.895  

2 

Trường TH Lý Tự Trọng (nay là trường 

TH&THCS xã Đăk Ui), trong đó: 

+ Nhà vệ sinh: Diện tích 10,5m2 

+ Giếng nước 

175.689.423 

 

129.994.895 

45.694.528 

 

3 

Trường TH Vừ A Dính (nay là trường 

TH&THCS xã Đăk Ui), trong đó: 

+ Nhà vệ sinh (điểm chính): Diện tích 

25,92m2 

+ Nhà vệ sinh (thôn 7B): Diện tích 10,5m2 

+ Giếng nước (thôn 7B) 

+ Đài nước (thôn 7B) 

406.812.964 

 

212.336.095 

 

130.193.947 

45.694.528 

18.588.394 

 

4 
Nhà vệ sinh trường TH Lê Hồng Phong 

(điểm chính): Diện tích 25,92m2 214.287.503  

 

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, ghi 

tăng tài sản và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước. 

5. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: 

- Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá 

trình quyết toán dự án hoàn thành và kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán dự 

án hoàn thành. 

- Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài 

khoản của dự án. 
 



5 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Hà và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

(Quyết định này ban hành thay thế Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trường MG xã Đăk Ui; 

- Trường TH&THCS xã Đăk Ui; 

- Trường TH  Lê Hồng Phong; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trang 
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