ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ AN
Số: 21 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú An, ngày09 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Các công trình:
Trung tâm văn hóa – thể thao xã; Đường trục thôn xã Phú An; Khu thể thao thôn
An Hòa, An Phú, An Quý, An Phong, An Lợi; Đường BTXM làng Đêchơgang.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ AN
Căn cứ Luật tổ chức 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 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015 /QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ tài chính
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 01/3/2020 của ban quản lý các chương
trình mục tiêu quốc gia xã Phú An.
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các công
trình: Trung tâm văn hóa – thể thao xã; Công trình: Đường trục thôn xã Phú An thuộc
nguồn vốn tiền sử dụng đất kết dư năm 2019 ngân sách xã chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới; Công trình: Khu thể thao thôn An Hòa, An Phú, An Quý,
An Phong, An Lợi thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới; Công trình: Đường BTXM làng Đêchơgang thuộc nguồn vốn chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020,gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông: Trần Vũ Thanh
- PCT. UBND xã, làm Tổ trưởng
2. Bà: Nguyễn Thị Ý Hiệp
- CC tài chính – kế toán xã, làm Tổ phó
3. Bà: Tô Thị Bích Nhuần
- CC tài chính – kế toán xã, làm thành viên
4. Ông: Vũ Minh Phương
- CC Địa chính - NN, làm thành viên
5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai
- CC Địa chính - XD, làm thành viên
6. Bà: Nguyễn Thị Anh Thuy
- CC Văn Phòng - TK, làm thành viên
7. Mời đại diện thường trực HĐND, MTTQVN xã làm thành viên.
Điều 2: Tổ thẩm tra có nhiệm vụ:

Tổ chức, thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các công trình
Trung tâm văn hóa – thể thao xã; Công trình: Đường trục thôn xã Phú An thuộc nguồn
vốn tiền sử dụng đất kết dư năm 2019 ngân sách xã chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới; Công trình: Khu thể thao thôn An Hòa, An Phú, An Quý, An
Phong, An Lợi thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới; Công trình: Đường BTXM làng Đêchơgang thuộc nguồn vốn chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 theo quy định tại Thông tư số
10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ tài chính.
Thời gian làm thẩm tra: Từ tháng 3 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2021.
Tổ thẩm tra, phê duyệt quyết toán được sử dụng con dấu của UBND xã Phú An
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra quyết toán
các công trình.
Tổ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Giao cho công chức Văn phòng thống kê, các ông (bà) có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: VT, TC-KT.

CHỦ TỊCH

v Đinh Thị Minh Trí

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ AN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú An, ngày 08 tháng 01 năm 2020

/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Tên công trình: Đường BTXM nội đồng An Phú, An Phong xã Phú An
Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM đá 2x4 M250, Bn=6,0M, BM=3m, dày 20CM.
Địa điểm: Xã Phú An – Huyện Đak Pơ – Tỉnh Gia lai
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã (nguồn tiền sử dụng đất năm 2018
chuyển sang năm 2019)
_____________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ AN
Căn cứ Luật tổ chức Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015 /QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính
sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ
tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Đường BTXM nội đồng An Phú, An Phong xã Phú An; Hạng mục: Nền, mặt đường
BTXM đá 2x4 M250, Bn=6,0M, BM=3m, dày 20CM. Thuộc nguồn vốn: Nguồn ngân
sách xã (nguồn tiền sử dụng đất năm 2018 chuyển sang năm 2019), gồm các ông bà có
tên sau:
7. Ông: Trần Vũ Thanh
- PCT. UBND xã, làm Tổ trưởng
8. Bà: Nguyễn Thị Ý Hiệp
- CC tài chính – kế toán xã, làm Tổ phó
9. Bà: Tô Thị Bích Nhuần
- CC tài chính – kế toán xã, làm thành viên
10.Ông: Vũ Minh Phương
- CC Địa chính - NN, làm thành viên
11.Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai
- CC Địa chính - XD, làm thành viên
12.Bà: Nguyễn Thị Anh Thuy
- CC Văn Phòng - TK, làm thành viên
7. Mời đại diện HĐND, MTTQVN xã làm thành viên.
Điều 2: Tổ thẩm định có nhiệm vụ:
Tổ chức, thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
Đường BTXM nội đồng An Phú, An Phong xã Phú An; Hạng mục: Nền, mặt đường
BTXM đá 2x4 M250, Bn=6,0M, BM=3m, dày 20CM. Thuộc nguồn vốn: Nguồn ngân
sách xã (nguồn tiền sử dụng đất năm 2018 chuyển sang năm 2019) theo quy định tại
Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ tài chính.
Thời gian làm thẩm tra: từ ngày 15/01/2020 – 15/02/2020.
Tổ thẩm tra, phê duyệt quyết toán được sử dụng con dấu của UBND xã Phú An
trong quá trình thực hiện hiệm vụ.
Tổ thẩm tra, phê duyệt quyết toán làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể
sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Giao cho công chức Văn phòng thống kê, các ông (bà) có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

UBND XÃ HÀ TAM
TỔ THẨM ĐỊNH
Số: /BB-TTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tam, ngày… tháng …. năm 2018
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

Hồ sơ dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa nhà rông làng Hway
Hạng mục: Sửa chữa đỉnh mái, mái hiên, đánh Vecni khung gỗ nhà rông
Địa điểm: Làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Căn cứ Luật tổ chức Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Căn cứ Quyết đinh số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2010-2020;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế
đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án thuộc các chuong trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của hội đồng nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân
sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số...../QĐ-UBND ngày ....tháng....năm 2018 của UBND xã Hà
Tam Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự toán đầu tư xây dựng công trình Nhà rông làng
Hway; Địa điểm xây dựng: Làng Hway, Xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thuộc
nguồn chi từ nguồn sử dụng đất năm;
Hôm nay, ngày..... tháng........năm 2018, tại UBND xã Hà Tam, tổ thẩm định gồm có:
1. Ông: Hoàng Phi Ấn - CT. UBND xã, làm Tổ trưởng
2. Ông: Nguyễn Công Thư - PCT. UBND xã, làm Tổ phó
3. Ông: Nguyễn Văn Thành - ĐC-NN-XD-MT, làm thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tùng - Tài chính - Kế toán xã, làm thành viên
5. Ông: Đinh Kri – Trưởng làng Hway làm thành viên
6. Ông: Trương Mộng Sang - CT.UBMTTQVN xã, trưởng ban giám sát cộng
đồng xã Hà Tam, làm thành viên:
Sau khi xem xét và nhận thấy tính khả thi của dự toán xây dựng công trình sửa
chữa nhà rông làng Hway, xã Hà Tam; Hạng mục: Sửa chữa đỉnh mái, mái hiên, đánh
vecni khung gỗ nhà rông, thuộc nguồn chi từ nguồn sử dụng đất do Ban quản lý các
chương trình MTQG xã Hà Tam lập ngày......tháng.....năm 2018;
Tổ thẩm định tiến hành thẩm định một số nội dung như sau:
1. Tên công trình: Sửa chữa Nhà rông làng Hway
2. Địa điểm xây dựng: Làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai,
3. Hạng mục Sửa chữa: Thay mới đỉnh mái tôn phạm vi thấm dột mái tôn sóng
vuông mạ màu dày 0,35mm, sơn lại các vách gỗ nhà rông toàn bộ. Làm mới mái hiên
khung gỗ kết cấu trụ gỗ 200x200, khung gỗ đòn giông 50 x100, xà gồ gỗ 40x100. Mái
hiên tôn sóng vuông mạ màu dày 0,35mm
4. Chủ đầu tư: Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Hà Tam
5. Các nội dung thực hiện chủ yếu :
Quyết định chủ trương đầu tư số…./QĐ-UBND ngày…...tháng…. năm 2018 của
UBND xã Hà Tam
- Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công trình nhà sinh hoạt cộng
đồng, nhà rông trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cho nhân
dân làng Hway, góp phần xây dựng Nông thôn mới tại địa bàn xã về tiêu chí số 6(Cơ sở
vật chất văn hóa) và số 16(văn hóa).
- Sự cần thiết phải đầu tư: Hiện tại nhà rông làng Hway đã xuống cấp, đỉnh mái bị
hư hỏng, nước chảy vào mùa mưa không đảm bảo cho việc tổ chức sinh hoạt, hội họp
cho nhân dân trong làng vì thế đó là lý do cần thiết phải sửa chữa lại nhà rông.

- Tính khả thi: Phù hợp với mức hỗ trợ của nhà nước được cấp có thẩm quyền phê
duyệt (Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia
Lai); hợp lý với sự đóng góp kinh phí của nhân dân trong làng Hway;
- Định mức, đơn giá vật liệu trong hồ sơ dự toán: Phù hợp với giá cả thị trường
theo quy định của UBND tỉnh Gia Lai và mức đóng góp của người dân.
6. Kết quả thẩm định với số vốn đầu tư: 57.013.000đồng(Năm mươi bảy triệu,
không trăm mười ba nghìn đồng), trong đó:
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 48.461.000đồng
- Vốn nhân dân đóng góp: 8.552.000đồng
7. Nguồn vốn: Nguồn sử sụng đất chi thực hiện nhiệm vụ XDNTM và vốn đối
ứng của nhân dân làng Hway.
8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án
9. Thời gian thực hiện: Năm 2019
10. Kết luận và kiến nghị:
- Trong quá trình thanh, quyết toán đề nghị Chủ đầu tư phải căn cứ vào khối
lượng, số lượng, giá trị thực hiện thực tế trong phạm vi dự toán được duyệt, có đầy đủ
chứng từ hợp lệ và chấp hành đúng các quy định hiện hành về tài chính đầu tư.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hà Tam phê duyệt dự toán để chủ đầu tư có cơ sở
tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua. Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ
cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG
BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
CỦA CỘNG ĐỒNG
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