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Phường Trần Phú, ngày … tháng …năm 2020 

   

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 

 Nhà đa chức năng trường Tiểu học Trần Phú 

            
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ - CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ - CP ngày 

31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

công; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về 

việc ban hành một số quy định một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn; 

Căn cứ nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

UBND phường  kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Nhà đa chức năng trường Tiểu học Trần Phú, với những nội 

dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: Nhà đa chức năng trường Tiểu học Trần Phú 

2. Chủ đầu tư: UBND phường Trần Phú 

3. Đối tượng thụ hưởng công trình: Trường tiểu học Trần Phú 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại trường Tiểu học Trần Phú 

5. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án:  

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.432.461.000 đồng 

-  Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư công 

trình. 

6. Thời gian thực hiện: Năm 2021 

7. Đơn vị thực hiện dự án: UBND phường Trần Phú 

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: 
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Trường Tiểu học Trần Phú có 847 học sinh đang học tại trường. Việc học các 

tiết thể dục thể thao, các tiết năng khiếu hiện nay không có phòng để học. Đặc biệt 

với thời tiết mưa gió, nắng nóng thì việc dạy và học cho cán bộ giáo viên và học 

sinh rất khó khăn.  Để đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới, 

cũng như đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh nên xây dựng nhà đa 

chức năng trường Tiểu học Trần Phú là hết sức cần thiết. 

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

kế hoạch đầu tư: 

Công trình phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất 

trường Tiểu học Trần Phú (Phê duyệt ngày 15/10/2016 của UBND thành phố). 

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

2.1. Mục tiêu: Để cơ sở vật chất phục vu nhu cầu dạy và học của giáo viên và 

học sinh nhà trường, đồng thời đáp ứng được các tiêu chí về cơ sở vật chất trường 

học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới. 

2.2 Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Làm mới nhà đa chức năng trường 

Tiểu học Trần Phú với diện tích 300m2, gồm có 2 phòng lồi 2 bên và sân khấu, 

làm móng, đổ trụ, xây tường, lợp mái, đổ bia, trần treo tấm 60x60cm….  

2.3. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 2,5 tỷ đồng. 

2.4. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố  

2.5. Thời gian thực hiện dự án: 2021 

2.6. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng 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 Trần Phú. 

- 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 công trình đầu tư công năm 2021 của UBND phường Trần Phú, 

kính đề nghị UBND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư công trình 

nói 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. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Quốc Toản 
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