08

CÔNG BÁO/Số 78/Ngày 05-11-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3911/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành dự án
chợ Gò Cát, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư
số 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung
một số ñiểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 2404/TTrSTC-ðT ngày 17 tháng 10 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành dự án chợ Gò Cát, phường
Long Toàn, thị xã Bà Rịa, như sau:
1. Tổng giá trị quyết toán: 6.128.317.553 ñồng.
(Bằng chữ: sáu tỉ, một trăm hai mươi tám triệu, ba trăm mười bảy ngàn, năm
trăm năm mươi ba ñồng). Trong ñó:
a) Giá trị xây lắp
: 4.434.531.729 ñồng.
b) Thiết bị phòng cháy, chữa cháy
: 299.222.631 ñồng.
c) Chi phí khác
: 348.954.778 ñồng.
2. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.
ðiều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa là chủ ñầu tư, có trách nhiệm thực hiện
thanh quyết toán vốn ñầu tư công trình hoàn thành theo ðiều 1 và tổ chức bàn giao
cho ñơn vị trực tiếp quản lí, sử dụng theo qui ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính,
Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu; chủ ñầu tư và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

