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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2653/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Mở rộng, nâng cấp ñường
Trần Phú (Km 7+100 ÷ Km 8+684,34), thành phố Vũng Tàu
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ 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 về việc hướng dẫn quyết toán vốn ñầu tư;
Xét Tờ trình số: 1717/TTr-STC-ðT ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Sở Tài
chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
QUYẾT ðỊNH :
ðiều 1. Nay phê duyệt quyết toán vốn ñầu công trình: Mở rộng, nâng cấp
ñường Trần Phú (Km 7+100 ÷ Km 8+684,34) thành phố Vũng Tàu, như sau:
1. Tổng kinh phí quyết toán : 14.984.532.217 ñồng, trong ñó:
(Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn,
hai trăm mười bảy ñồng).
- Giá trị xây lắp
: 6.085.137.801 ñồng
- Chi phí khác
:
495.480.610 ñồng
- Chi phí ñền bù giải toả
: 8.403.913.806 ñồng
2. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh.
ðiều 2. Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông là chủ ñầu tư có
trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán vốn ñầu tư công trình theo ðiều 1 và tổ
chức bàn giao ñưa vào 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, Giao thông - Vận tải; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước;
Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và Thủ trưởng các ban, ngành liên
quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

