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CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 14-02-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2007

Số: 320/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình
xây dựng mở rộng Trụ sở Sở Tài nguyên – Môi trường
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài
chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 83/TTrSTC-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng mở
rộng Trụ sở Sở Tài nguyên – Môi trường, như sau:
1. Tổng giá trị quyết toán

: 1.402.027.761 đồng

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, không trăm hai mươi bảy ngàn, bảy
trăm sáu một đồng.
Trong đó: Giá trị xây lắp + thiết bị
Chi phí khác

: 1.330.367.142 đồng
:

71.660.619 đồng

2. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.
Điều 2. Sở Tài nguyên – Môi trường là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện
thanh quyết toán vốn đầu tư công trình theo Điều 1 và tổ chức bàn giao cho đơn vị
trực tiếp quản lý, sử dụng đúng mục đích.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính,
Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ đầu tư và Thủ
trưởng các ban ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thới

