
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-SVHTT Ninh Bình, ngày      tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai tình hình phê duyệt quyết toán  

dự án hoàn thành năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH 

  

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày ngày 02/2/2005 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản 

lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 17/01/2022 của Sở Tài chính về việc 

phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Tu bổ, tôn tạo khu di tích Cố đô 

Hoa Lư; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

năm 2022 (có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng trực thuộc Sở; Ban Quản lý dự án xây dựng các 

công trình văn hóa và chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở KHĐT; Sở TC; 

- Ban biên tập Website của Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 



Biểu mẫu : 04/CKTC-ĐTXD 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SVHTT ngày       tháng      năm 2022 của Sở VHTT) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung TMĐT 

được duyệt 

Giá trị đề 

nghị QT của 

CĐT 

Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

Chênh 

lệch 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

  Tổng số  32.297,505 32.180,535 32.041,411 -1.139,124  

III  Vốn thực hiện công trình 32.297,505 32.180,535 32.041,411 -1.139,124  

1 Tu bổ, tôn tạo Khu di tích 

Cố đô Hoa Lư 

32.297,505 32.180,535 32.041,411 -1.139,124  
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