
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

T!NH QUANG TRJ Dc 1p - Ti,r do - Hnh phüc 

So:  5,.2j/QD-UBND Quáng Trj, ngày &f tháng 9 nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt quyt toán hng mile cong trInh hoãn thành: 

Dánhgiá, xay diyng k hoch chi tit và thiyc hin các hot dng h trç sinh 
ke thu9c Pu' an Phic hot va quan ly ben vung rung phong hQ tinh Quang Tr 

(Di1 an JICA 2 tinh Quãng Trj) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can cü Lut T ch'c chInh quyê'n djaphwong ngày 19/6/2015; 
Can ci Thông tw s 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cza Bç5 Tài chInh quy 

djnh v quyé't toán dy' an hoàn thành si' dyng nguô'n vn nhà nu'ác; 
Can ct' Quyê't djnh s 319/QD-BNN-HTQT ngày 22/2/2012 cia Bó Nông 

nghip và Phát trin nông thôn Phê duyt dy' an äá'u tu' dy' an "Phyc hó'i và quán 

lj bn vtng rithgphông hç3 tinh Quáng Trj (gQi t& là Dir an JJ CA 2), vay vn ODA 

cüa ChInh phi Nht Bàn; 
Can cii Quyê't djnh so' 1405/QD-UBND ngày 08/8/2012 cta UBND tinh 

Quáng Trj ye' vic Phê duyt dy' an "Phyc hi và quán l bê'n vü'ng ritngphông h 

tinh Quáng Trj" gi tht là dy' an JICA2 tinh Quáng Tr); s 2388/QD-UBND 
ngày 30/9/2016 cüa UBND tinh Quáng Tn v viçc diê'u chinh nn'rc vn dá'u hr giva 

các hgng inyc trong tcng miic dcu tu' dy' an Phyc hO'i và quán lj bê'n vü'ng rui'ng 

phOng hç tinh Quáng Trj (JICA2), s 3728/QD-UBND ngày 29/12/2017 cia 
UBND tinh Quáng Trf ye' vic Phê duyt diê'u chi'nh n3i dung Quylt djnh 

1405/QD-UBND ngày 08/8/2012 và Quylt d[nh s 2388/QD-UBND ngày 
30/9/2016 cia UBND tinh Quáng Tr/ v viçc phê duyt Dir an "Phyc hO'i và quán 

lj bê'n vfrng rIrng phông hç5 tinh Quáng Trf ", 
Xét d nghj cia Giám a'O'c SO' Tài chInh ti Ta trInh sá 2975/TTr-STC ngày 

31/8/2020. 
QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt quyêt toán hang miic cong trInh hoàn thành 

1. Ten hang miic cOng trInh hoàn thành: Dánh giá, xây dirng k hoch chi 
tit vâ thirc hin các hot dtng h trq sinh k thuc Dir an Phic hM và quãn 1 bn 
vU'ng rimg phông h tinh Quãng Trj (D? an JICA 2 tinh Quãng Trj), 

2. Chü d.0 tu: Sà Nông nghip và PTNT. 
Dieu2.Ketquadautu 
1. Ngun v6n dAu tu: 
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Dun vj tInh: dng 

Nguôn 
Du toán 

ducc duyt 

Giá trj phê 
duyt quyêt 

toáfl 

Thirc hin 

s vn da 
thanh toán 

Con duoc 
thanh toán 

1  2 3 4 5 

Tngsô  3.381.400.000 2.753.676.500 2.744.039.500 9.637.000 

1. Nguôn von dâu tu 
cong  

3.381.400.000 2.753.676.500 2.744.039.500 9.637.000 

1.1. V6nNSNN:  3.381.400.000 2.753.676.500 2.744.039.500 9.637.000 

- VcSn NSTW:  3.074.000.000 2.494.581.500 2.494.581.500 0 

+ V6n vay ChInh phU 
Nht Ban (JICA)  

3.074.000.000 2.494.581.500 2.494.581.500 0 

- V6n NSDP:  307.400.000 259.095.000 249.458.000 9.637.000 

+ Vn di rng NS tinh 307.400.000 259.095.000 249.458.000 9.637.000 

2. Chi phi dâu tis 
Dun vj tInh: dông 

Ni dung 
Dir toán 

duge duyt 
Giá trj quyêt toán 

1  2 3 

Tong s  3.381.400.000 2.753.676.500 

- Chi phi khác 3.38 1.400.000 2.753.676.500 

3. Chi phi du tt.r duçic phép không tinh vào giá tij tâi sn: 2.753.676.500 dông 
3.1. Chi phi thit h.i do các nguyen nhân bat khà kháng: 0 dông 
3.2. Chi phi không to nên tài san: 2.753.676.500 dông 
4. Giá trj tài san hInh thành qua dâu tu: không 
5. VQt tu thiêt bj ton dçng: không 
Diu 3. Trách nhim cüa chü dâu tu và các dun vi lien quan: 
1. Trách nhim cüa chU dâu tix: 
- Duçic phép tt toán nguôn và chi phi dâu tu cong trinh là: 

Ngun S6 tin Ghi chit 

1 2 3 

Tng s 2.753.676.500 

1. Nguôn von dâu tu công: 2.753.676.500 

1.1. VnNgân sách nba ni.nc: 2.753.676.500 

- Von ngân sách trung uung: 2.494.581.500 

+ Vn vay ChInh phü Nht Bàn (JICA): 2.494.581.500 

- Vn Ngân sách dja phuung: 259.095.000 

+ Vn dôi üng ngân sách tinh: 259.095.000 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH !Z' 

HãS5JJing 
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Tong các khoán cong nçi tInh dn ngày 1017/2020 là: 
-Tong nciphâi thu: odông 
- Tong nç phãi trã: 9.63 7.000 dng 
Trong do: 
+ Chi phi thâm tra, phê duyt quyêt toán: 9.63 7.000 dOng 
Diu 4. Quyêt djnh nay cO hiu 1irc k t1r ngày k1. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dôc các Sâ: Tài chInh, Kê hoach và 

Dâu tir, Nông nghip và PTNT; Giám dôc Kho bc nhà nufic Quãng Trj; Giám 
dôc Ban QLDA JICA2 tinh Quâng Trj vâ Thu tru&ng các dGn vj lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyt djnh  này.I.P4. 

Noi n/ian: 
- Nhii Diêu 4; 
- Li.ru: VT, NN. 
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