
 

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 4 năm 2021 

 

                                                         QUYẾT  ĐỊNH  

      Phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng và phát triển rừng Khu bảo  

     tồn thiên nhiên Kon Chư Răng giai đoạn 2011-2020. Hạng mục Hội trường;  

          trung tâm giáo dục và dịch vụ môi trường; hạt kiểm lâm; các hạng mục          

                      phụ; nâng cấp đường vào trụ sở Ban Quản lý Khu bảo tồn;  

                                       nhà khách khép kín; sân bê tông; kè đá 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

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 Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định 

về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân 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 Quyết định số 1328A/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 và Quyết định số 

900/QĐ-UBND ngày 04/10/2017của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt 

dự án và phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và phát triển rừng Khu bảo 

tồn thiên nhiên Kon Chư Răng giai đoạn 2011-2020;  

Theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 và Quyết định số 834/QĐ-

UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển rừng Khu bảo tồn thiên 

nhiên Kon Chư Răng giai đoạn 2011-2020; 

Theo quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 27/6/2018 và Quyết định số 55/QĐ-SXD 

ngày 15/7/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng dự án Đầu tư xây dựng và phát triển rừng Khu bảo tồn 

thiên nhiên Kon Chư Răng giai đoạn 2011-2020;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 144/TTr-STC ngày 13/4/2021 và 

Kết quả thẩm tra quyết toán số 18/KQTTr-STC ngày  06/4/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Kon 

Chư Răng giai đoạn 2011-2020. Hạng mục: Hội trường; trung tâm giáo dục và dịch 

vụ môi trường; hạt kiểm lâm; các hạng mục phụ; nâng cấp đường vào trụ sở Ban 

Quản lý Khu bảo tồn; nhà khách khép kín; sân bê tôngk kè đá. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. 



 

3. Địa điểm xây dựng: Khu dịch vụ hành chính Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Kon Chư Răng, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

4. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2018-2020. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 
1. Nguồn vốn đầu tư:                                                                                                                                                                                                      

                  Đơn vị tính: đồng 

Nguồn vốn 
Tổng dự toán 

được duyệt 

Giá trị quyết 

toán được duyệt 

Thực hiện 

Đã thanh toán 
Phải thu 

hồi 

Tổng số 19.503.068.000 17.320.287.000 17.339.971.000 19.684.000 

Ngân sách tỉnh 19.503.068.000 17.320.287.000 17.339.971.000 19.684.000 

2. Chi phí đầu tư: 

                                                                      Đơn vị tính: đồng                                                                                 

Nội dung Dự toán được duyệt Giá trị quyết toán 

Tổng số 19.503.068.000 17.320.287.000 

Xây dựng 14.875.774.000 14.852.726.783 

Quản lý dự án      404.859.000     401.862.000 

Tư vấn     1.246.328.000  1.246.149.000 

Chi khác   1.038.562.000     819.549.217 

Dự phòng   1.937.545.000  

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 17.320.287.000    

1.Tài sản dài hạn  

(tài sản cố định) 
17.320.287.000    

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 17.320.287.000  

Vốn ngân sách tỉnh 17.320.287.000  

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

là 19.684.000 đồng, cụ thể: 

                                                                                           Đơn vị tính: đồng 

Nội dung Đơn vị Số tiền  Ghi chú 

Nợ phải thu Sở Tài chính tỉnh Gia Lai (tiền thẩm tra) 19.684.000  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi khoản nợ phải thu 19.684.000 

đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. 



 

 

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  

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Kon Chư Răng . 
17.320.287.000  

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 dưng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Khu 

bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng 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; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KTTH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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