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TỜ TRÌNH 

Về việc đề xuất chủ trương các công trình đầu tư công năm 2021 
 

   

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc đề xuất chủ 

trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021, UBND phường Thạch 

Quý đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đối với các các dự án dự kiến khởi công 

mới năm 2021, cụ thể: 
 

A. Công trình: Nâng cấp đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ đường 

Nguyễn Du đến đường Nguyễn Công Trứ): 

I. Thông tin về công trình: 

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ đường Nguyễn 

Du đến đường Nguyễn Công Trứ) 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C. 

4. Cấp quyết định đầu tư  dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

6. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

7. Địa điểm thực hiện: TDP Đông Quý, Tâm Quý, Trung Quý, Bắc Quý, 

phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: 52.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi hai 

tỷ đồng chẵn). 

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH. 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

Tuyến đường này đã được dầu tư xây dựng từ lâu, có nền và mặt đường nhỏ, 

hiện tại đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân 

dân, mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường có mật độ người và phương tiện 

tham gia giao thông lớn, là tuyến đường chính không những phục vụ đi lại của nhận 



dân trên địa bàn phường Thạch Quý mà còn là tuyến đường kết nối vơi các địa 

phương khác trong và ngoài khu vực nên cần thiết phải được đầu tư nâng cấp, mở 

rộng nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo 

động lực, điều kiện cho phát triển kính tế. 

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư:  

Dự án phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh 

phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch phân khu phường Thạch Quý (Phê duyệt tại 

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 21/06/2019). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của 

nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội và hoàn thiện tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

 2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

 - Đầu tư xây dựng 01 tuyến đường với chiều dài khoảng 1.375m. 

Điểm đầu Km0+00 tại vị trí giao nhau với Đường Nguyễn Du, điểm cuối 

Km0+1.375 giao với đường Quang Trung. Quy mô đầu tư: Mở rộng nền + Bề rộng 

nền đường Bnền = 12,0 m; bề rộng mặt đường Bmặt = 7,0m, bề rộng vĩa hè Bvĩahè = 

2x2,5m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên tuyến xây dựng 05 cống thoát 

nước.  

- Hệ thống đèn đường chiếu sáng. 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. 

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 52 tỷ đồng. 

 2.4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác.  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Quý. 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Cơ quan thẩm định nguồn vốn: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

B. Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trung Tiết (đoạn từ đường 

Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên): 

I. Thông tin về công trình: 



1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trung Tiết (đoạn từ đường Nguyễn 

Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên) 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

6. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

7. Địa điểm thực hiện: TDP Trung Đình, Trung Lân, phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng 

chẳn). 

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH. 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

 Tuyến đường này đã được dầu tư xây dựng từ lâu, có nền và mặt đường nhỏ, 

hiện tại đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân 

dân, mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường có mật độ người và phương tiện 

tham gia giao thông lớn, là tuyến đường chính không những phục vụ đi lại của nhận 

dân trên địa bàn phường Thạch Quý mà còn là tuyến đường kết nối vơi các địa 

phương khác trong và ngoài khu vực nên cần thiết phải được đầu tư nâng cấp, mở 

rộng nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo 

động lực, điều kiện cho phát triển kính tế. 

 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư: 

 Dự án phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh 

phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch phân khu phường Thạch Quý (Phê duyệt tại 

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 21/06/2019). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của 

nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội và hoàn thiện tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

 2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):  

 - Đầu tư xây dựng 01 tuyến đường với chiều dài khoảng 610m. 

Điểm đầu Km0+00 tại vị trí giao nhau với Đường Nguyễn Công Trứ, điểm 



cuối Km0+610 giao với đường Nguyễn Trung Thiên. Quy mô đầu tư: Mở rộng nền 

+ Bề rộng nền đường Bnền = 12,0 m; bề rộng mặt đường Bmặt = 6,0m, bề rộng vĩa hè 

Bvĩahè = 2x3m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Trên tuyến bố trí một số cống 

qua đường. 

- Hệ thống đèn đường chiếu sáng. 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. 

- Hệ thống mương thoát nước hai bên đường. 

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 25 tỷ đồng. 

 2.4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác.  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Quý. 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 - Cơ quan thẩm định nguồn vốn: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 C. Công trình: Nâng cấp đường trục chính phường Thạch Quý (Ngõ 192, 

ngõ 191, ngõ 204, đường Nguyễn Trung Thiên): 

I. Thông tin về công trình: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trung Tiết (đoạn từ đường Nguyễn 

Công Trứ đến đường Nguyễn Trung Thiên) 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

6. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

7. Địa điểm thực hiện: TDP Đông Quý, Trung Quý, phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 5 tỷ đồng (Năm tỷ đồng chẳn). 

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH. 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 



1.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

 Tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng từ lâu, có nền và mặt đường nhỏ, 

hiện tại đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân 

dân, mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường trục chính liên kết nhiều Tổ dân 

phố nên có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn nên cần thiết phải 

được đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo mỹ 

quan đô thị, tạo động lực, điều kiện cho phát triển kính tế. 

 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư: 

 Dự án phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh 

phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch phân khu phường Thạch Quý (Phê duyệt tại 

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 21/06/2019). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của 

nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội và hoàn thiện tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

 2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):  
 - Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường với chiều dài khoảng 1.223m. 

Tuyến 01 dài 918m điểm đầu Km0+00 tại vị trí giao nhau với ngõ 119, đường 

Nguyễn Trung Thiên, điểm cuối Km0+918 tại nhà ông Dũng, TDP Đông Quý. 

Tuyền 02 dài 107m điểm đầu KM0+00 tại Cống Đồng Kiên, điểm cuối Km0+107 

tại vườn bà Hoa, TDP Trung Quý. Tuyến 03 dài 198m điểm đầu km0+00 tại vị trí 

giao nhau với đường Nguyễn Trung Thiên, điểm cuối Km0+198 tại vườn ông Niệm, 

TDP Trung Quý.     

 Quy mô đầu tư: Mở rộng nền + Bề rộng nền đường Bnền = 7,0 m; bề rộng mặt 

đường Bmặt = 5,0m, bề rộng vĩa hè Bvĩahè = 2x1m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông. 

Trên tuyến bố trí một số cống qua đường. 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông. 

- Hệ thống mương thoát nước một số đoạn hai bên đường. 

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 5 tỷ đồng. 

 2.4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác.  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Quý. 



- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 - Cơ quan thẩm định nguồn vốn: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

  

 D. Công trình: Cải tạo trung tâm hành chính phường Thạch Quý: 

I. Thông tin về công trình: 

1. Tên dự án: Cải tạo trung tâm hành chính phường Thạch Quý. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp công trình: Dân dụng, cấp 4. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

6. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

7. Địa điểm thực hiện: TDP Đông Quý, UBND phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 2 tỷ đồng (Hai tỷ đồng chẳn). 

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH. 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

 Trung tâm hành chính phường qua thời gian dài đi vào hoạt động một số hạng 

mục như: Nhà làm việc, tường rào, cổng của Trung tâm hành chính phường đã 

xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn và mỹ quan, ảnh hương đến hoạt 

động làm việc của cán bộ nên cần thiết phải được đầu tư cải tạo. 

 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư: 

 Dự án phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh 

phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch phân khu phường Thạch Quý (Phê duyệt tại 

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 21/06/2019). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: Đầu tư cải tạo nhằm đảm bảo cơ sở vật chất làm việc của chính 

quyền và các đoàn thể; hoàn thiện tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị.  

 2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):  

- Sơn lại toàn bộ mặt tường nhà, lan can trung tân hành chính và hàng rào. 

 - Thay lại hệ thống cửa gỗ đã bị mục, gãy, cong vênh bằng hệ thóng cửa 

nhôm kính; thay thế hệ thống điện, thiết bị vệ sinh.  



 - Thay thế cánh cổng chính. 

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 5 tỷ đồng. 

 2.4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp pháp 

khác.  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo. 

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Quý. 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 - Cơ quan thẩm định nguồn vốn: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 E. Công trình: Xây dựng nhà bếp, nhà ăn bán trú trường tiểu học 

phường Thạch Quý: 

I. Thông tin về công trình: 

1. Tên dự án: Xây dựng nhà bếp, nhà ăn bán trú trường tiểu học phường 

Thạch Quý. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp công trình: Dân dụng, cấp 4. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

6. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

7. Địa điểm thực hiện: Trường Tiểu học Thạch Quý, phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng chẳn). 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, Ngân sách thành phố và chủ đầu tư huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH. 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

 Nhà bếp, nhà ăn bán trú trường tiểu học phường Thạch Quý đã xuống cấp 

nghiêm trọng không đảm bảo an toàn cho học sinh nên cần thiết phải đầu tư xây 

dựng nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho nhà trường, an toàn cho học sinh. 

 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư: 

 Phù hợp Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của trường tiểu học Thạch Quý 



được UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt ngày 09/10/2019 và Quy hoạch phân khu 

phường Thạch Quý (Phê duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 

21/06/2019). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho nhà trường, 

an toàn cho học sinh và đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn. 

 2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):  

- Xây mới nhà bếp, nhà ăn hai tầng với diện tích 373m
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 - Hệ thống trang thiết bị nội thất, đồ dùng phục vụ cho bếp và nhà ăn bán trú.  

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 8 tỷ đồng. 

 2.4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp 

pháp khác.  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư XD mới. 

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Quý. 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 - Cơ quan thẩm định nguồn vốn: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 F. Công trình: Nhà hiệu bộ trường mầm non phường Thạch Quý: 

I. Thông tin về công trình: 

1. Tên dự án: Nhà hiệu bộ trường mầm non phường Thạch Quý. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp công trình: Dân dụng, cấp 4. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

6. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý, 

thành phố Hà Tĩnh. 

7. Địa điểm thực hiện: Trường mần non phường Thạch Quý, thành phố Hà 

Tĩnh. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng chẳn). 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, Ngân sách thành phố và chủ đầu tư huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH. 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 



1.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

 Hiệu bộ trường mầm non phường Thạch Quý đã xuống cấp nghiêm trọng 

không đảm bảo an toàn nên cần thiết phải đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở hạ tầng 

cho nhà trường. 

 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch đầu tư: 

 Phù hợp Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của trường Mầm non Thạch Quý và 

Quy hoạch phân khu phường Thạch Quý (Phê duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-

UBND ngày 21/06/2019). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho nhà trường, 

đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn. 

 2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):  

- Xây mới nhà hiệu bộ hai tầng với diện tích 350m
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 - Hệ thống trang thiết bị nội thất. 

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 7 tỷ đồng. 

 2.4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, Thành phố và huy động từ các ngồn vốn hợp 

pháp khác.  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư XD mới. 

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Chủ đầu tư: UBND phường Thạch Quý. 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 - Cơ quan thẩm định nguồn vốn: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 Trên đây là các dự án đầu tư công năm 2021 của phường Thạch Quý, Ủy ban 

nhân dân phường Thạch Quý trình UBND thành phố Hà Tĩnh xem xét, quyết định 

chủ trương đầu tư các công trình nói trên./.  
  

Nơi nhận:  

- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng TC-KH TP. Hà Tĩnh; 

- Lưu: VP-UBND; 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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