
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
UBND PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:         /TTr-UBND

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

    Văn Đức, ngày      tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Xin ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng công trình:

Trạm y tế phường Văn Đức
 

Kính gửi: UBND thành phố Chí Linh.

Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;
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;
 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 918/KHĐT-TĐĐT ngày 27/7/2015 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 
tư các chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương về quy định phân cấp quản lý Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết 
định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
sủa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017;

UBND phường Văn Đức làm tờ trình trình UBND thành phố Chí Linh, 
Phòng Quản lý đô thị thành phố về việc xin ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng 
công trình Trạm y tế phường Văn Đức với các nội dung như sau:

1. Tên công trình đầu tư: Trạm y tế phường Văn Đức.
2. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
3. Chủ đầu tư: UBND phường Văn Đức.
4. Địa điểm xây dựng: Phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
5. Mục tiêu đầu tư: 
Hoàn thiện cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu cho nhân dân tại phường.
6. Quy mô chương trình đầu tư:
- Phá dỡ các nhà hiện trạng đã xuống cấp.
- Xây mới Nhà khám chữa bệnh 2 tầng
- Làm nhà bếp ăn 
- Xây mới nhà xe 



- Làm sân vườn.
7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 8.300.000.000 Đồng 
Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm triệu đồng.
Trong đó:     

TT NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

1 Chi phí xây dựng 6.200.000.000 Đồng

2 Chi phí thiết bị 500.000.000 Đồng

3 Chi phí Quản lý dự án 200.000.000 Đồng

4 Chi phí Tư vấn đầu tư 900.000.000 Đồng

5 Chi phí khác 100.000.000 Đồng

6 Chi phí dự phòng 400.000.000 Đồng

Tổng cộng: 8.300.000.000 Đồng
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và các nguồn vồn hợp pháp 

khác.
9. Thời gian hoàn thành: Năm 2022
10. Tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư: UBND phường Văn Đức.
- Cơ quan thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh.
- Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Chí Linh.
- Lập chủ trương đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng 

Long HaBiCo.
- Tổ chức đấu thầu và triển khai thi công: Thực hiện theo đúng chế độ hiện 

hành của nhà nước.
Vậy UBND phường Văn Đức lập tờ trình, kính trình UBND thành phố Chí 

Linh và phòng Quản lý Đô thị xem xét cho ý kiến./.
Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
  - Như kính gửi; 
  - Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

 Dương Văn Chiên
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