ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
Số: 323 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 06 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống 3 đường khí Bệnh viện Đa khoa tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy
định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư
công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch
UBND tỉnh Gia Lai;
Theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng hệ thống 3 đường khí
Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
Theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hệ thống 3 đường khí
Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
Theo Quyết định số 68/QĐ-SKHĐT ngày 19/6/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc phê duyệt dự toán dự án Đầu tư xây dựng hệ thống 3 đường khí
Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 119/TTr-STC ngày 30/3/2021 và
Kết quả thẩm tra quyết toán số 11/KQTTr-STC ngày 29/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống 3 đường khí Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
2. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2018-2019.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị: đồng
Thực hiện
Tổng mức đầu tư Giá trị quyết
Nguồn vốn
Số vốn đã
Thu hồi nộp
được duyệt
toán
thanh toán
NSNN
Tổng số
38.508.985.000 31.969.853.081 31.973.933.081 4.080.000
Ngân sách tỉnh 38.508.985.000 31.969.853.081 31.973.933.081 4.080.000

2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị: đồng
Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị quyết toán

Tổng cộng

38.508.985.000

31.969.853.081

558.946.000

557.962.000

33.129.829.000

30.550.578.000

Chi phí xây dựng
Chi phí thiết bị
Chi phí quản lý dự án

164.058.000

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

941.536.000

718.476.081

233.743.000
3.480.873.000

142.837.000

Chi phí khác
Dự phòng

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Nội dung
Tổng số
Tài sản cố định

Thuộc chủ đầu tư quản lý
31.969.853.081
31.969.853.081

Đơn vị: đồng
Giao đơn vị khác quản lý

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:
Nguồn vốn

Số tiền

Tổng số

31.969.853.081

Vốn ngân sách tỉnh

Đơn vị: đồng
Ghi chú

31.969.853.081

1.2. Xử lý công nợ: Tổng các khoản công nợ phải thu tính đến ngày quyết toán
dự án là 4.080.000 đồng. Chi tiết:
Đơn vị: đồng
Nội dung
Số tiền
Đơn vị thực hiện
Tổng số
Nợ phải thu

4.080.000
4.080.000

Công ty TNHH dược phẩm
trang thiết bị y tế T.D

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn
thành có hiệu lực, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi khoản nợ số tiền 4.080.000 đồng
nộp vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.
Đơn vị: đồng
Tài sản cố định
Tài sản ngắn hạn
Đơn vị tiếp nhận tài sản
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

31.969.853.081

3. Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí
đầu tư đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch
và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa
khoa tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.
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