
CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 04-8-2017 29

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 54/2017/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 7 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án 

hoàn thành ñối với các dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây dựng; kinh doanh bất ñộng sản; 
khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
quản lý phát triển nhà và công sở; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn 
thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh một số nội dung về quản lý tài chính ñối với dự án ñầu tư theo hình thức 
ñối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà ñầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh về quản lý vốn ñầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1716/TTr-STC ngày 29 
tháng 6 năm 2017. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về trách nhiệm, thẩm quyền 
trong công tác quyết toán dự án hoàn thành ñối với các dự án sử dụng vốn nhà nước 
của tỉnh Thừa Thiên Huế. 


