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CÔNG BÁO/Số 74/Ngày 18-8-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

Số: 2673/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình rà soát, bổ sung quy
hoạch nông nghiệp – nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2006 – 2010 và
tầm nhìn đến năm 2020

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 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP
ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;
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;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 1463/TTrSTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình rà soát, bổ
sung quy hoạch nông nghiệp – nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2006 –
2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
1. Tổng giá trị quyết toán: 316.642.261 đồng
Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, sáu trăm bốn hai ngàn, hai trăm mười sáu
đồng.
Trong đó:
- Chi phí lập quy hoạch: 315.397.436 đồng
- Chi phí kiểm toán: 913.000 đồng
- Chi phí thẩm tra quyết toán: 331.825 đồng

