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

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm
Văn hóa - Học tập cộng đồng xã An Ngãi, huyện Long Điền để
khắc phục hậu quả cơn bão số 9

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 tại Tờ trình số 1641/TTr-STC-ĐT ngày 21 tháng
8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa
Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã An Ngãi, huyện Long Điền để khắc phục
hậu quả bão số 9.
1. Tổng giá trị quyết toán : 31.138.123 đồng
Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, một trăm ba mươi tám ngàn, một trăm hai mươi
ba đồng. Trong đó:
Giá trị xây lắp

: 28.076.517 đồng.

Chi phí khác

: 3.061.606 đồng.

