ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 15 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc xin thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình:
Đường cặp khu thương mại vào đường tránh thị trấn Ngã Sáu

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ
Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn
Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1159/UBND-NCTH ngày 20 tháng 5 năm 2009
của UBND tỉnh hậu giang về việc lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến
đường nội ô thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công
trình: Đường cặp khu thương mại vào đường tránh thị trấn Ngã Sáu;
Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh Khoản 9, Điều 1 Quyết định số
1669/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Biên bản ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc xác nhận số liệu quyết
toán - kiểm toán công trình: Đường cặp khu thương mại vào đường tránh thị trấn
Ngã Sáu;
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Tài chính thẩm tra quyết toán công
trình: Đường cặp khu thương mại vào đường tránh thị trấn Ngã Sáu, cụ thể như
sau:
1. Tên công trình: Đường cặp khu thương mại vào đường tránh thị trấn
Ngã Sáu.
2. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
3. Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Chủ Đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
5. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

6. Quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 502.81m là đường phố nội bộ, có lộ
giới 22.5m. Bề rộng mặt đường theo quy hoạch: 6.0 + 10.5 + 6.0 = 22.5m.
Trong đó:
+ Đường xe chạy rộng 10.5m.
+ Vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 6m.
+ Độ dốc ngang mặt đường xe chạy, dốc hai mái: 2%.
+ Độ dốc ngang vỉa hè: 2%.
7. Tổng mức dự toán điều chỉnh của dự án (tại QĐ số 2277/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành):
10.752.170.051 đồng. Trong đó:
- Chi phí BTTH hỗ trợ TĐC:

1. 896.431.264 đồng.

- Chi phí xây lắp sau thuế:

7.097.172.180 đồng.

- Chi phí thiết bị:

0 đồng.

- Chi phí QLDA:

131.722.494 đồng.

- Chi phí tư vấn xây dựng:

524.086.346 đồng.

- Chi phí khác:

125.287.762 đồng.

- Dự phòng phí:

977.470.005 đồng.

8. Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 6.734.211.135 đồng. Trong đó:
Đơn vị tính: đồng
Ý kiến với
kết quả kiểm toán
Giá trị đề nghị Quyết
Nội dung chi phí
Không
toán
Thống nhất
thống
nhất
Đền bù, GPMB, TĐC
Xây dựng
Thiết bị
Quản lý dự án
Tư vấn
- Chi phí Khảo sát địa
hình lập BCKTKT
- Chi phí đo đạc cắm móc
GPMB
- Chi phí thẩm tra
- Chi phí lập HSMT XL

869,058,911
5,244,622,000
0
131,723,000
396,706,200

X
X
X
X
X

147,700,000

X

9,469,200

X

16,257,000
13,111,000

X
X
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- Chi phí giám sát thi
công XL
- Kiểm định chứng nhận
chất lượng phù hợp công
trình
Chi phí khác
- Chi phí kiểm toán
- Chi phí bảo hiểm
- Rà phá bơm mìn
- Chi phí thẩm tra phê
duyệt QT
Dự phòng

146,080,000

X

64,089,000

X

92,101,024
32,935,000
10,910,024
34,348,000

X
X
X
X

13,908,000

X

9. Tình hình thanh tra, kiểm toán nhà nước đối với dự án: công trình được
Thanh tra tỉnh Hậu Giang thanh tra từ ngày 19 tháng 5 năm 2014 đến 17 tháng 7
năm 2014.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2009 - 2012.
11. Ngày khởi công: Ngày 14 tháng 10 năm 2009.
12. Ngày hoàn thành: Ngày 18 tháng 02 năm 2011.
13. Nguồn vốn thực hiện: ngân sách Nhà nước.
(Đính kèm Hồ sơ quyết toán)
* Các hồ sơ thiếu sót: Quyết định phê duyệt dự toán chứng nhận sự
phù hợp chất lượng công trình; Báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận sự
phù hợp chất lượng công trình; Dự toán chi phí tổ chức BTTH-TĐC; Quyết
định chỉ định thầu đơn vị BTTH-TĐC; Quyết định thành lập Ban QLDA;
Quyết định phê duyệt dự toán đo đạt; Quyển dự toán đo đạt; Quyết định
duyệt dự toán chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Báo cáo kết
quả thực hiện chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình.
Rất mong Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét, chấp thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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