UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƢỜNG HÀ HUY TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 133/BC-UBND

Phường Hà Huy Tập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án:
Cải tạo, nạo vét mƣơng thoát bẩn từ đƣờng Phú Hào đến nhà ông
Nguyễn Xuân Sơn số 402, đƣờng Hà Huy Tập
Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả
năng cân đối nguồn vốn dự án và báo cáo kết quả thẩm định nội bộ nguồn vốn và
khả năng cân đối nguồn vốn dự án: Cải tạo, nạo vét mương thoát bẩn từ đường
Phú Hào đến nhà ông Nguyễn Xuân Sơn số 402, đường Hà Huy Tập, với nội dung
sau:
PHẦN A: TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH.
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nạo vét mương thoát bẩn
từ đường Phú Hào đến nhà ông Nguyễn Xuân Sơn số 402, đường Hà Huy Tập.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày
09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh về việc ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm
định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây
dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH.
1. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập.
2. Hình thức thẩm định: Tổng hợp ý kiến thống nhất của UBND phường,
HDND phường, các tổ trưởng Tổ dân phố và nhân dân.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN.
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.
1. Tên dự án: Cải tạo, nạo vét mương thoát bẩn từ đường Phú Hào đến nhà

2
ông Nguyễn Xuân Sơn số 402, đường Hà Huy Tập.
2. Dự án nhóm: C; Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.
4. Tên chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập.
5. Địa điểm thực hiện dự án: phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh;
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.119.191.000 đồng
( Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm mười chín triệu, một trăm chín mươi mốt nghìn đồng./.)
Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án
ĐVT: Triệu đồng
Năm

Ngân sách thành phố

2022
Tổng cộng

2.119,191
2.119,191

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách thành phố (theo kế hoạch
được phân bổ) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Nghành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn để thẩm định: Chương
trình ngành Các hoạt động kinh tế, lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật.
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.
11. Hình thức đầu tư dự án: Cải tạo, nạo vét.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA TỔ THẨM ĐỊNH
1. Về nguồn vốn: Tổng mức đầu tư cho dự án (dự kiến) 2.119.191.000 đồng
sử dụng vốn ngân sách Thành phố.
2. Về cân đối nguồn vốn: Năm 2022: 2.119.191.000 đồng
III. KẾT LUẬN
Dự án Cải tạo, nạo vét mương thoát bẩn từ đường Phú Hào đến nhà ông
Nguyễn Xuân Sơn số 402, đường Hà Huy Tập đề xuất nguồn vốn đầu tư phù hợp
khả năng cân đối nguồn vốn trong hai năm. Đề nghị phòng Kế hoạch - Tài chính
xem xét hoàn chỉnh cơ cấu nguồn vốn báo cáo UBND thành phố quyết định chủ
trương đầu tư dự án và triển khai các bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND phường;
- Lưu: VP-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huyên

