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Phường Trần Phú, ngày       tháng 10  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin cấp nguồn các công trình XDCB  

theo Kế hoạch vốn ngân sách thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành 

phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư ngân sách thành phố năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND thành phố 

về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020 sử dụng và phân bổ 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển được phép chuyển nguồn sang năm 2020 sử dụng; 

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thành phố 

về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nhà hiệu bộ kết hợp 

phòng chức năng trường mầm non Trần Phú;  

Căn cứ Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa nhà 

làm việc ba tầng UBND phường Trần Phú. 

UBND phường Trần Phú kính đề nghị UBND thành phố xem xét, cấp nguồn 

kinh phí cụ thể như sau:  

- Công trình Nhà hiệu bộ trường mầm Trần Phú (MSDA:7725002): 

395.891.000 đồng  

- Công trình Cải tạo sửa chữa nhà làm việc 3 tầng UBND phường (MSDA: 

7791513):  22.402.000 đồng. 

( Phụ lục chi tiết công nợ kèm theo) 

Kính  đề nghị UBND thành phố, phòng Tài chính- Kế hoạch xem xét, cấp 

nguồn kinh phí trên./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Phòng TCKH thành phố; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Công chức Kế toán NS; 

- Lưu: VT, KT. 
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