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TỜ TRÌNH
Về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình

    Kính gửi:            - Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh;
                    - Phòng Tài Chính- Kế hoạch.

Công trình số 01: Tường rào, hạ tầng kỹ thuật khuôn viên UBND, sân thể 
thao, nhà văn hóa KDC Bích Nham, phường Văn Đức.

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND phường 
Văn Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tường rào, hạ tầng kỹ 
thuật khuôn viên UBND, sân thể thao, nhà văn hóa KDC Bích Nham, phường Văn 
Đức có tổng mức đầu tư là 11.564.212.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm 
sáu mươi bốn triệu hai trăm mười hai nghìn đồng).

Căn cứ vào Hợp đồng số 03/2021/HĐXD ngày 29/3/2021 giữa UBND phường 
Văn Đức và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế & XD đô thị Việt Nam giá trúng thầu là 
9.708.163.000 đồng (Số tiền viết bằng chữ: Chín tỷ bẩy trăm linh tám triệu một trăm 
sáu mươi ba nghìn đồng). 

Hiện nay nhà thầu đã thi công đạt 90% giá trị hợp đồng, đến nay UBND 
phường Văn Đức mới bố trí cho xây lắp là 6.2 tỷ đồng, để đẩy nhanh tiến độ thi công 
xây dựng và có kinh phí cho công trình nêu trên UBND phường Văn Đức đề nghị 
UBND thành phố Chí Linh, phòng Tài Chính – Kế Hoạch bố trí hỗ trợ kinh phí cho 
công trình là 3 tỷ đồng.

Công trình số 02: Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND phường Văn 
Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Chí Linh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trụ sở 
làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương có tổng mức đầu tư là 14.711.109.000 đồng ( Mười bốn tỷ bẩy trăm mười một 
triệu một trăm linh chín nghìn đồng).

Hiện nay nhà thầu đã thi công đạt 80% giá trị hợp đồng, đến nay UBND 
phường Văn Đức đã bố trí nguồn vốn là 3 tỷ, để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 
và có kinh phí cho công trình nêu trên UBND phường Văn Đức đề nghị UBND thành 
phố Chí Linh, phòng Tài Chính – Kế Hoạch bố trí hỗ trợ kinh phí cho công trình là 6 
tỷ đồng.

Công trình số 03: Nhà văn hóa KDC Bích Nham, phường Văn Đức, thành phố 
Chí Linh.
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Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND phường 
Văn Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà văn hóa KDC 
Bích Nham, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh có tổng mức đầu tư là 
2.341.375.000 đồng (Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu ba 
trăm bẩy mươi năm nghìn đồng).

Hiện nay nhà thầu đã thi công đạt 95% giá trị hợp đồng, đến nay UBND 
phường Văn Đức chưa bố trí nguồn cho công trình trên, để đẩy nhanh tiến độ thi 
công xây dựng và có kinh phí cho công trình nêu trên UBND phường Văn Đức đề 
nghị UBND thành phố Chí Linh, phòng Tài Chính – Kế Hoạch bố trí hỗ trợ kinh phí 
cho công trình là 2 tỷ đồng.

     Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH
     Như kính gửi;                                                                                          
     Lưu: VP.
                                                                                                    

                                                                                           Dương Văn Chiên
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