
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
  

Thanh Hoá, ngày      tháng 11 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Thí điểm tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động 

dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
  

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

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

 Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

quy định lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

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

Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

  Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND  ngày 18/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Thí điểm tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại 

các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và 

Đào tạo Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt thiết kế thi công và dự toán dự án: Thí điểm tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại 

các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5871/STC-ĐT ngày 

06/11/2020 (kèm theo Tờ trình số 2930/TTr-SGDĐT ngày 16/9/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo Kiểm toán độc lập số 298/2020/BCKT-iCPAMT 

ngày 10/9/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế) và Báo cáo kết quả 

thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 05/11/2020 của Sở Tài chính; Biên 

bản kiểm tra thực tế tại 03 đơn vị thụ hưởng dự án ngày 17/11/2020.  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau: 

 - Tên dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo 

dục và Đào tạo Thanh Hóa. 

 - Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. 

 -  Địa điểm xây dựng: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 06 trường học trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa bao gồm: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, 

Trường Tiểu học Điện Biên 2, Trường THCS Trần Mai Ninh, Trường THCS 

Điện Biên, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Hàm Rồng.        

 - Thời gian khởi công, hoàn thành: 

  +  Khởi công tháng 7/2019;  

  + Hoàn thành tháng 7/2020. 

 Điều 2. Kết quả đầu tư 

 1. Nguồn vốn đầu tư:              

Đơn vị : Đồng  

Nguồn vốn 

Dự toán công 

trình điều 

chỉnh lần cuối 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Số vốn đã 

thanh toán 

Còn được 

thanh toán 

Tổng số 59.532.000.000 58.179.779.000 51.658.319.000 6.521.460.000 

- Vốn ngân sách tỉnh 

(nguồn kinh phí tăng 

cường cơ sở vật chất 

thực hiện Đề án xây 

dựng Chính quyền 

điện tử và phát triển 

dịch vụ tỉnh thông 

minh) 

 58.171.079.000 51.649.619.000 6.521.460.000 

- Vốn khác (vốn của 

chủ đầu tư) 
 8.700.000 8.700.000  

 Tổng số vốn còn được thanh toán: 6.521.460.000 đồng; 

 Trong đó:   

 - Vốn còn dư tại KBNN tỉnh được tiếp tục thanh toán:  350.381.000 đồng; 

 - Số vốn còn thiếu đề nghị bố trí tiếp: 6.171.079.000 đồng. 
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 2. Chi phí đầu tư:         

Đơn vị : Đồng 

Nội dung  Dự toán được duyệt lần cuối Giá trị quyết toán 

Tổng số 59.532.000.000 58.179.779.000 

1. Xây dựng + Thiết bị 56.156.746.000 56.075.917.000 

2. Quản lý dự án 693.619.000 693.393.000 

3. Tư vấn ĐTXD 1.055.212.000 1.040.307.000 

4. Chi phí khác 514.540.000 370.162.000 

5. Dự phòng 1.111.883.000 0 

 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: 

Đơn vị : Đồng  

Nội dung 

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

 Giá trị thực tế Giá trị 

quy đổi 

Giá trị thực tế Giá trị 

quy đổi 

Tổng số 23.823.725.000  34.356.054.000  

1- Tài sản dài hạn (tài 

sản cố định) 23.823.725.000  34.356.054.000 
 

2- Tài sản ngắn hạn     

 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không 

 Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là: 

Đơn vị : Đồng 

Nguồn Số tiền (đồng) Ghi chú 

Tổng số: 58.179.779.000  

- Vốn ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí tăng cường cơ 

sở vật chất thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền 

điện tử và phát triển dịch vụ tỉnh thông minh)  
58.171.079.000 

 

- Vốn khác (vốn của chủ đầu tư) 8.700.000  

 1.2. Tổng các khoản công nợ đến thời điểm lập báo cáo quyết toán: 

        - Tổng nợ phải thu:                                    6.140.000 đồng, trong đó: 

    + Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw:      1.340.000 đồng; 

    + Công ty cổ phần BFS Toàn Cầu:                  4.800.000 đồng. 

- Tổng nợ phải trả:                                6.527.600.000 đồng, trong đó: 

    + Công ty cổ phần Truyền thông số 1:        6.233.338.000 đồng; 

    + Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - CN Miền Trung: 194.000.000 đồng; 
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    + Ban QLDA Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào 

tạo Thanh Hóa: 100.262.000 đồng;     

 1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản. 

                Đơn vị tính : Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa 23.823.725.000  

Trường THPT Hàm Rồng 6.652.055.000  

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 

Thanh Hóa 
5.315.610.000  

Trường THCS Điện Biên 5.069.794.000  

Trường THCS Trần Mai Ninh 6.650.839.000  

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 4.898.963.000  

Trường Tiểu học Điện Biên 2 5.768.793.000  

 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu 

để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành. 

  4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thực hiện theo chế độ hiện hành.  

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

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Hiệu trưởng các trường: THPT Hàm Rồng, THPT Dân tộc nội trú tỉnh 

Thanh Hóa, THCS Điện Biên, THCS Trần Mai Ninh, Tiểu học Hoàng Hoa 

Thám, Tiểu học Điện Biên 2; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CNTT.  
 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Phạm Đăng Quyền 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-24T10:20:05+0700
	HÀ NỘI
	Phạm Đăng Quyền<quyenpd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-11-24T22:20:59-0800


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-11-24T22:21:16-0800


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-11-24T10:58:11+0700




