
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND             Gia Lai, ngày     tháng 5 năm 2022 
 

 

QUYẾT  ĐỊNH  

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự án Đầu tư phát triển 

giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ 

tỉnh Gia Lai; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

  Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

  Căn cứ Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

  Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

  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 quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn 

đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu 

tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Quyết định số 

221a/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây 

dựng công trình Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, 

ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 

18/9/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư phát triển 

giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh 

Gia Lai - Đợt 1; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi; Quyết định 

số 569/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo 

nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật 

nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Quyết định 

số 919/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, 

ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai - Đợt 1; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển 

giống cây trồng - vật nuôi; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư phát triển giống cây trồng - 

vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Hợp phần 

1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi - Đợt 2; 

Theo các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng: Quyết định 79/QĐ-SXD 

ngày 14/8/2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng 



 

dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây 

trồng - vật nuôi; Quyết định 94/QĐ-SXD ngày 14/9/2018 về việc phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán (đợt 2) và tổng dự toán xây dựng công trình Đầu tư 

phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công 

nghệ tỉnh Gia Lai; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi; 

Theo Quyết định số 750/QĐ-SNNPTNT ngày 18/12/2020 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt cơ cấu lại các khoản mục 

chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi 

và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Hợp phần 1: Đầu 

tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi; 

Theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Chư Prông về việc phê duyệt quyết toán thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng dự án Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực 

nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Đường dây điện 

trung thế - Trung tâm gống thủy sản tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông; 

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 72/2021/XDCB-FAC ngày 29/10/2021 

của Công ty TNHH Kiểm toán FAC về báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn 

thành dự án Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng 

dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển giống cây 

trồng - vật nuôi; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 137/TTr-STC ngày 21/4/2022 

và Kết quả thẩm tra quyết toán số 28/KQTTr-STC ngày 18/42022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  

1. Tên dự án: Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thực 

nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai; Hợp phần 1: Đầu tư phát triển 

giống cây trồng - vật nuôi. 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Địa điểm: Xã An Phú, xã Chư H’Drông, thành phố Pleiku; xã Ia Sol, huyện Phú 

Thiện; xã Ia Khươl, huyện Chư Păh; thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ; xã Bình Giáo, huyện 

Chư Prông. 

4. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2016-2020. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư: 

                                                                      Đơn vị tính: đồng                                                                                 

STT Nội dung 
Tổng mức đầu tư hoặc dự 

toán được phê duyệt lần cuối 

Giá trị quyết toán được 

phê duyệt 

 Tổng số 40.000.000.000 34.875.506.000 

1 Bồi thường, HT, TĐC 350.000.000 69.737.000 

2 Xây dựng 21.196.255.000 21.042.255.000 

3 Thiết bị 10.891.600.000 10.886.835.000 

4 Quản lý dự án 772.908.000 635.170.000 



 

5 Tư vấn   1.941.500.000 1.884.638.000 

6 Chi phí khác 595.550.000 356.871.000 

7 Dự phòng 4.252.187.000  

2. Vốn đầu tư:                                                                                        

          Đơn vị tính: đồng 

Nội dung 

Tổng mức đầu 

tư hoặc dự toán 

được phê duyệt  

Thực hiện 

Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt 

Số vốn đã giải 

ngân 

Còn 

được 

giải 

ngân  

Phải thu 

hồi so với 

giá trị 

quyết toán 

Tổng số 40.000.000.000 34.875.506.000 34.914.358.000  38.852.000 

- Ngân sách 

Trung ương 
35.000.000.000 29.875.506.000 29.914.358.000  38.852.000 

- Ngân sách 

tỉnh 
5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000   

- Vốn khác      

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                                

              Đơn vị tính: đồng 

Nội dung 
Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

    Giá trị thực tế Quy đổi Giá trị thực tế Quy đổi 

Tổng số 34.875.506.000    

1.Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 
34.875.506.000    

2.Tài sản ngắn hạn     

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: 

  Đơn vị tính: đồng 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

Tổng số 34.875.506.000  

Nguồn vốn ngân sách Trung ương 29.875.506.000  

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 5.000.000.000  

1.2. Tổng các khoản công nợ phải thu tính đến ngày quyết toán dự án là 

38.852.000 đồng. cụ thể: 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Đơn vị Số tiền  

Nợ phải thu Công ty TNHH xây dựng Thuận Nguyên 38.852.000 

1.3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Quyết định phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi khoản nợ phải 

thu số tiền 38.852.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. 

 



 

1.3. UBND huyện Chư Prông chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu đã quyết 

toán hạng mục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Đường dây điện trung thế - 

Trung tâm gống thủy sản tại xã Bình Giáo theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Chư Prông về việc phê duyệt quyết 

toán thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư phát triển 

giống cây trồng - vật nuôi và khu thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh 

Gia Lai; Hạng mục: Đường dây điện trung thế - Trung tâm gống thủy sản tại xã 

Bình Giáo, huyện Chư Prông. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: 

          Đơn vị tính: đồng 

Đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn  
Chủ đầu tư thực hiện bàn giao tài sản 
cho đơn vị quản lý sử dụng đúng 
theo quy định của pháp luật. 

34.875.506.000  

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Kho bạc nhà nước tỉnh 

hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư đúng theo 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, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho 

bạc nhà nước 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, CNXD, KTTH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 
 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2022-05-10T08:41:39+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Quảng Hà<hanq.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2022-05-10T11:29:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Hồ Phước Thành<thanhhp.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2022-05-10T14:03:54+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2022-05-10T14:03:58+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2022-05-10T14:04:04+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




