
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   TP. Hà Tĩnh, ngày           tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  

Cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT tại UBND thành phố và các 

UBND các phường, xã 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020//TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông 

tin truyền thông về việc công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động 

chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông 

tin truyền thông về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT tại UBND thành phố và các 

UBND các phường, xã;   

Xét đề nghị của Văn phòng UBND thành phố Hà Tĩnh, tại Tờ trình số 

64/TTr-VP ngày 07/07/2020 về việc quyết toán dự án hoàn thành kèm theo hồ sơ 

đề nghị phê duyệt quyết toán và Văn bản thẩm định số 17/BC-DAHT ngày 

30/9/2020 của phòng Tài chính – Kế hoạch, 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

 



 

 

- Tên dự án: Cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT tại UBND 

thành phố và các UBND các phường, xã 

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Tĩnh. 

- Thời gian khởi công: 12/2018 

- Thời gian hoàn thành: 06/2019 

Điều 2. Kết quả đầu tư:  

1. Nguồn vốn đầu tư:     

Đơn vị tính: Đồng 

 

Nguồn vốn đầu tư 

 

Được duyệt 

Thực hiện 

Đã thanh toán Còn được thanh 

toán 

Tổng số 7.389.544.000 5.800.000.000 1.589.544.000 

Ngân sách thành phố và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác 

7.389.544.000 5.800.000.000 1.589.544.000 

2. Chi phí đầu tư:       

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung Dự toán Giá trị quyết toán 

 Tổng số 7.438.750.239 7.389.544.000 

1 
Chi phí lắp đặt hệ thống mạng 

LAN 
805.929.194 798.825.000 

2 Chi phí thiết bị 2.595.774.115 2.581.022.000 

3 Chi phí phần mềm 3.516.229.731 3.509.434.000 

4 Chi phí quản lý dự án 140.776.531 140.776.000 

5 Chi phí tư vấn lập BCKTKT 169.699.448 157.820.000 

6 
Chi phí lập HSMT và đánh giá 

hồ sơ dự thầu 
10.205.110 6.803.000 

7 Chi phí giám sát thực hiện 96.964.049 96.964.000 

8 Chi phí thẩm định dự án 2.000.000   

9 Chi phí thẩm định giá thiết bị 27.900.000 27.900.000 

10 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành 
73.272.061 70.000.000 

       (Kết quả thẩm tra quyết toán có phụ lục chi tiết đính kèm) 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không 

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 7.389.544.000 đồng  



 

 

Đơn vị tính: Đồng 

Nội dung 

Thuộc Chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 
Giá trị quy 

đổi 
GT thực tế GT quy đổi 

Tổng số: 7.389.544.000 Không Không Không 

1- Tài sản cố định 7.389.544.000 Không Không Không 

2- Tài sản lưu động Không Không Không Không 

Điều 3.Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan: 

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định. 

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán là: 

+ Tổng nợ phải thu: Không. 

+ Tổng nợ phải trả: 1.589.544.000 đồng. 

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo) 

- Mở sổ sách theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả theo chế độ 

quy định. 

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh 

thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán 

được phê duyệt. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

     Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Trưởng các phòng: Tài 

chính- Kế hoạch; Văn hóa Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4;   

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Kho bạc NN Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT,TCKH. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 

 

 



 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
     

  

 

Phụ lục công nợ 

Cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT tại UBND thành phố và các UBND các phường, xã 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     /       /2020 của UBND Thành phố) 

 

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện 
Nội dung công việc, hợp 

đồng thực hiện 
Giá trị quyết toán 

Đã thanh toán, 

tạm ứng 

Công nợ đến ngày khóa sổ lập 

báo cáo quyết toán 

Phải trả Phải thu 

Tổng cộng   7.389.544.000 5.800.000.000 1.589.544.000  

Công ty TNHH Công nghệ Hoành Sơn Chi phí thiết bị, lắp đặt 3.379.847.000 3.210.854.897 168.992.103  

Công ty cổ phần tin học Tân Dân Chi phí phần mềm 3.509.434.000 2.589.145.103 920.288.897  

Ban quản lý dự án Chi phí quản lý dự án 140.776.000   140.776.000  

Trung tâm công báo – tin học tỉnh Hà Tĩnh 
Chi phí tư vấn lập 

BCKTKT 
157.820.000   157.820.000  

Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền 

Thông Hà Tĩnh 
Chi phí tư vấn giám sát 96.964.000   96.964.000  

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhất 

Thống 

Tư vấn lập HSMT và 

đánh giá HSDT 
6.803.000   6.803.000  

Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ thẩm định 

giá Đông Á 
Chi phí thẩm định giá 27.900.000   27.900.000  

Phòng TCKH Thẩm tra QTDA HT 70.000.000   70.000.000  
 



 

 

 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Phụ lục chi phí đầu tư 

Cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT tại UBND thành phố và các UBND các phường, xã 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     /       /2020 của UBND Thành phố) 

 

Nội dung Dự toán  Quyết toán A-B    Giá trị QT   

Tổng số 7.438.750.239 7.392.817.001 7.389.544.000 

Chi phí lắp đặt hệ thống mạng LAN 805.929.194 798.825.140 798.825.000 

Chi phí thiết bị 2.595.774.115 2.581.022.120 2.581.022.000 

Chi phí phần mềm 3.516.229.731 3.509.434.149 3.509.434.000 

Chi phí quản lý dự án 140.776.531 140.776.531 140.776.000 

Chi phí tư vấn lập BCKTKT 169.699.448 157.820.000 157.820.000 

Chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu 10.205.110 6.803.000 6.803.000 

Chi phí giám sát thực hiện 96.964.049 96.964.000 96.964.000 

Chi phí thẩm định dự án 2.000.000     

Chi phí thẩm định giá thiết bị 27.900.000 27.900.000 27.900.000 

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành 
73.272.061 73.272.061 70.000.000 
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