
ỦY BAN NHÂN DÂN         
XÃ BẮC AN

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

Số:        /TTr-UBND      Bắc An, ngày         tháng        năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 

phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Bắc An

Kính gửi:     - UBND thành phố Chí Linh;
         - Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị Quyết của BCH  Thành ủy Chí Linh về việc hỗ trợ kinh phí xây 

dựng cải tạo, nâng cấp các công trình trên địa bàn thành phố Chí Linh;
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 12/07/2021 của UBND xã Bắc An về việc 

phê duyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng 
và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Bắc An;

UBND xã Bắc An lập tờ trình đề nghị UBND thành phố Chí Linh hỗ trợ kinh phí để 
thực hiện việc xây dựng trên địa bàn xã Bắc An, cụ thể như sau:

STT Tên công trình Tổng mức đầu tư Số đã 
hỗ trợ

Số kinh phí đề 
nghị hỗ trợ

1

Xây dựng nhà lớp học 2 
tầng 4 phòng và các 
hạngmục phụ trợ trường 
tiểu học Bắc An

6.580.754.000 6.580.754.000

Cộng 6.580.754.000 6.580.754.000

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: 6.580.754.000 đồng  
(Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm tám mươi triệu bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng)
UBND xã Bắc An kính trình UBND, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Chí 

Linh, xem xét hỗ trợ kinh phí cho UBND xã để thanh toán cho công trình  nói trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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