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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:        /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

       Bắc An, ngày       tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chín Thượng, xã Bắc An, 
thành phố Chí Linh. Tuyến từ nhà ông Tư đến nhà bà Sen

Kính gửi: 
- UBND thành phố Chí Linh;
- Phòng tài chính - Kế hoạch.
- Phòng quản lý đô thị.

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Thực hiện chủ trương của Ban thường vụ Thành ủy Chí Linh về việc hỗ trợ 

làm đường giao thông bê tông xi măng tại các xã, phường.
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 01/07/2021 của UBND xã Bắc 

An về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải 
tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chín Thượng, xã Bắc An, thành phố Chí 
Linh. Tuyến từ nhà ông Tư đến nhà bà Sen;

Ủy ban nhân dân xã Bắc An lập Tờ trình đề nghị UBND thành phố Chí 
Linh, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định và phê duyệt 
với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Chín Thượng, xã 
Bắc An, thành phố Chí Linh. Tuyến từ nhà ông Tư đến nhà bà Sen.

2. Đại diện chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bắc An.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Thời gian khởi công và hoàn thành:  
Ngày khởi công: 18/07/2021;  Ngày hoàn thành: 28/07/2021.
5. Tổng mức đầu tư công trình được duyệt:  454.401.000 đồng 

      (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tư triệu bốn trăm linh một nghìn đồng./.)
      (Theo quyết định số: 187/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của UBND xã Bắc An)

Trong đó:
- Chi phí xây dựng :   446.901.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :       7.500.000 đồng
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6. Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 347.100.000 đồng (Bằng 
chữ: Ba trăm bốn mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng./.)
Trong đó: 

STT Nội dung Giá trị (đồng)

I Chi phí xây dựng (I=1+2+3)      339.600.000 

1 Chi phí vật liệu (Làm tròn)      339.600.000 

- Rải nilon lớp cách ly       3.803.004 

- Ván khuôn thép mặt đường bê tông       4.119.256 
- Bê tông thương phẩm đổ mặt đường, dày 
20cm, M250, đá 2x4  329.402.078 

- Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 1x4       2.275.763 

2 Chi phí nhân công (Nhân dân đóng góp) 0

3 Chi phí máy thi công (Nhân dân đóng góp) 0

II Chi phí Tư vấn Lập báo cáo KT-KT 7.500.000

III Tổng cộng (III=I+II) 347.100.000

Ủy ban nhân dân xã Bắc An trình phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính 
thẩm định và UBND thành phố Chí Linh phê duyệt quyết toán vốn hỗ trợ vật 
liệu và chi phí thiết kế lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nêu 
trên./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 Dương Đức Giang
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