Người ký: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Gia Lai
Email:
ubndtinh@gialai.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh Gia Lai
Thời gian ký:
05.08.2019 14:02:36
+07:00

UY BAN NHAN DAN
T!NH GIA LA!
SO: 7g /QD-UBND

CONG IIOA XA HO! CHIJ NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Gia La!, ngàyO57háng 8 nám 2019

QUYET DINH
Phê (ItIyt qiiyt toán dir an hoãn thành, dir an He th6ng cp nlróc sinh boat
Iiuyn Ia Pa (dLi nu'ó'c tii' ho ch(ra Ayun H v thj trn Ia Pa).
CHiJ TICH UY BAN NHAN DAN TINH
Can cr Lust T chirc chInh quyn dja phtwng näm 2015;
Can ccr Nghj djnh so 59/201 51ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phi ye quãn
1 dir an dau tx xây dirng; Nghj djnh so 42/201 7/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa Chinh
phU sra dôi, bô sung mt so diêu Nghj djnh sO 59/2015/ND-CP cila ChInh phU;
CAn di Thông tu so 09/201 6fFT-BTC ngây 18/01/2016 cia B Tài chInh quy
djnh v quyêt toán dr an hoãn thãrih thuc ngun v6n nha ntràc; Thông tu so
64/201 8/TT-BTC ngày 30/7/20 18 cüa Bô Tài chInh ye sira dôi, bô sung mt so diêu
cUa Thông tu so 09/201 6iTI'-BTC cüa Bô Tài chInh;
CAn cir Quy& djnh sO 38/2016/QD-UBND ngày 09/9/2016 cüa Uy ban nhán
dan tinh Gia Lai ban hành quy djnh ye quãn 1 d1r an dâu tu cong cüa tinh Gia Lai;
Theo Qu'êt djnh so 1009/QD-UBND ngày 31/10/2016 cüa ChU tjch UBND
tinh Gia Lai ye vic phê duyt dr an H thông cap nirOc sinh hoat huyn Ia Pa (dan
nuâc tr h chira Ayun Ha ye thj trân Ia Pa);
Theo Quy& djnh s6 11 10/QD-UBND ngày 15/12/2016 và Quy& dnh s6
72/QD-UBND ngày 23/01/2017 cüa Chü tjch UBND tinh Gia Lai ye vic phê
duyt k hoach 1ra chçn nhà thâu dr an FI thông cap nu&c sinh hoat huyn Ia Pa
(dan nuàc tir ho chira Ayun Ha ye thj trân Ia Pa);
Theo Quyet dnh so 18a/QDSXD ngay 02/3/2017 cua Giam doc Scir Xay dirng
v vic phê duyt ho s thiêt kê ban ye thi cong và d%r toán cong trInh H thông cap
nuàc sinh hoat huyn Ia Pa (dan nuâc tü ho chura Ayun Ha ye thj tr.n Ia Pa);
Theo Quy& djnh s 166/QD-UBND ngày 17/7/2019 cüa Chü tjch UBND
huyn Ia Pa v vic phê duyt quyêt toán chi phi bôi thu&ng dt, cay ci boa màu
có trên dt khi nhà nuâc thu hôi dê xây drng cong trInh H thông cap nuâc sinh
hoat huyn Ia Pa;
Theo d nghj cüa Sâ Tài chInh tai Ti trInh so 287/TTr-STC ngày 24/7/2019
va Kt qua thAm tra quyêt toán so 30fKQTTr-STC ngày 22/7/20 19,
QUYET DNII:
Diu 1. PhC duyt quyt toán di an hoàn thãnh
1. Ten dr an: H tMng cp nuâc sinh hoat huyn Ia Pa (dan nuâc tir h chra
Ayun Ha v thj tr&n Ia Pa).
2. ChU du tu: Ban Quãn 1 dr an du tu xây dimg các cong trInh dan ding vâ
cong nghip tinh.
3. Dja dim xây drng: I-Iuyn Phi Thin, huyn Ia Pa, tinh Gia Lai.
4. Th&i gian khôi cOng, hoàn thành: NAm 20 17-2019.
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Dieu 2. Ket qua dau tu
1. Nguônvôndâutu:

Nguôn von

Giá trj quyêt toán
duçc duyt

Tng s
Ngân sách Trung uang
Ngân sách Tinh

77.185.774.000
67.000.000.000
10.185.774.000

Dan vi: Dn
Thuc hiên
Thu hôi np
Dâ thh to
ngân sách
1.920.000
77.187.694.000
67.000.000.000
1.920.000
10.187.694.000

2. Chi phi dAu tu:
Ni dung
Tang s6
1.Dn bü, giãi phông mt bang
2. Xâp 1p
3. Thit bj
4. Quãn 1 du an
5. Tu vn
6. Chi khác
7.Dirphóng

Dan vj tInh: Don
Giá frj quyêt toán
77.185.774.000
192.771.000
68.276.546.000
527.597.000
988.132.000
3.5 15.598.000
3.685.130.000
0

Tong dir toán
90.000.000.000
2 50.000.000
68.336.676.000
530.494.000
988.132.000
3.790.516.000
4.029.020.000
12.075.162.000

3. Chi phi du tu duqc phép không tInh vào giá trj tài san: Không.
4. Giá trj tài san hInh thành qua du tu:
Dan vj tInh: D
Giao dan vi khác quãn 1
Thuôc chü dAu ttr quân 1
Noi dung
..
., .
Gia tr thrc te
Quy doi
Gia trl thirc te
Quy doi
77.185.774.000
Tong si
77.185.774.000
1.Tài san dài han
2.Tài san ngän hn
Diêu 3. Trãch nhim cüa chü dãu tir vã các dorn v
1.Chü dâu tu tat toán nguôn và chi phi dâu tu là:
Ngun
Tong so
Vn Ngân sách Trung uang
Von Ngân sách Tinh
A

Lien

S tin
77.185.774.000
67.000.000.000
10.185.774.000

quan
Dcynvi:Dn
Ghi chü

2. Dan vj tip nhn tài san duçic phép ghi tang tài san:
Dan vj tip nhn tài san
Cong ty TNHI-I MTV Khai thác
cong trInh thüy lçii Gia Lai.

Dan vi tInh: Don
Tài san dài hn/c djnh Tàisàn ngãn hn
77.185.774.000

3. Kho bc nhà nuâc tinh hirâng dn chü du tu tt toán ngun vn và chi phi
dâu tu dung theo quy djnh cüa pháp 1ut.

4. S& K hoach vá Du tu chü tn, phi hçip vâi Sâ Tài chInh và các don vj có
lien quan tham mxu b trI von cho dr an de hoàn irng ngân sách Trung uang ding
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 4. Chánh Vn phông UBND tinh; Giam dc các Sr: Tài chInh, K
hoach vã Dâu tu, Xây dung, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Giám doe Kho
bac nha nuâc tinh; Giám doe Ban Quãn 1 diii an dâu tu xây dimg các cOng trInh
dan dicing va cong nghip tinh; Chü tch UBND huyn Phui Thin và huyn Ia Pa;
thi trucng các dan vj lien quan chju trách nhim thi hânh quyêt djnh nay.
Quyêt djnh nay có hiu l%rc thi hãnh k t'r ngày
Noi nI,n:
- Nhtr diu 4;
- 9/c Chü tjch UBND tinh;
- Các die PCT UBND tinh;
- Các PCVP UBND tinh;
- Ltru VT, CNXD, NL. KTTH.
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