
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 2023 
 

 

QUYẾT  ĐỊNH  

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

Công trình: Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

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 99/2021/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 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 Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

Theo các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai: Quyết 

định số 1034/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Quyết 

định số 419/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Quyết định 

số 1008/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 

xây dựng công trình đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

Theo Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 31/03/2020 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 

Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

Theo các Quyết định của Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai: Quyết 

định số 675/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục trồng cây xanh trong dải phân cách thuộc 

công trình đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Quyết định 

số 252/QĐ-BQLDA ngày 10/10/2021, Quyết định số 749/QĐ-BQLDA ngày 

29/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đường Tôn 

Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (bao gồm cả chi phí di dời hạ tâng 

kỹ thuật); 
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Theo Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố Pleiku về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự 

án Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Di dời 

hệ thống cấp nước, di dời hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện sinh hoạt chiếu sáng và 

cây xanh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-STC ngày      

10/3/2022 và Kết quả thẩm tra quyết toán số 08/KQTTr-STC ngày 06/03/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

1. Tên công trình: Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai. 

3. Địa điểm: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

4. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2019-2022. 

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 88.000.000.000 79.632.624.376 

1 Bồi thường, HT, TĐC 9.877.529.000 9.877.529.376 

2 Xây dựng 64.175.427.000 64.134.880.650 

3 Quản lý dự án 1.186.956.000 1.186.956.000 

4 Tư vấn   3.657.564.000 3.649.370.000 

5 Chi phí khác 803.271.000 783.888.350 

6 Dự phòng 8.299.253.000  

2. Vốn đầu tư: 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung 

Tổng mức đầu 

tư hoặc dự toán 

được phê duyệt 

lần cuối 

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 QT 

được 

duyệt 

Tổng số 88.000.000.000 79.632.624.376 79.632.624.376   

- Vốn NS 

tỉnh 
88.000.000.000 79.632.624.376 79.632.624.376   
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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 

Giá trị  

quy đổi 

Giá trị  

thực tế 

Giá trị  

quy đổi 

Tổng số   79.632.624.376  

1.Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 
  79.632.624.376  

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

Đơn vị tính: đồng 

Nguồn Số tiền 

Tổng số 79.632.624.376 

Vốn NS tỉnh 79.632.624.376 

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. 

79.632.624.376  

3. Hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND thành phố 

Pleiku phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DAHT tại Quyết định số 3030/QĐ-

UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku về việc phê 

duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự án Đường Tôn Đức Thắng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước; di dời hạ 

tầng kỹ thuật hệ thống điện sinh hoạt chiếu sáng và cây xanh; UBND thành phố 

Pleiku chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu đã quyết toán. 

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về trình tự thẩm tra, kết quả 

thẩm tra quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.  

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn 

và chi phí đầu tư công trình đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 

tịch UBND thành phố Pleiku; Giám đốc BQL các dự án ĐTXD tỉnh và thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, CNXD, KTTH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quế 
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