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TỜ TRÌNH
Đề nghị HĐND tỉnh bổ sung dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào 

danh mục khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) đã được Thường trực HĐND 

tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh quyết định đưa danh mục dự án vào Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và triển khai đầu tư từ năm 2021 tại Công 
văn số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021; UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố 
Hội An nhiệm vụ lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết 
định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021. 

Đến nay, UBND thành phố Hội An đã lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) trong năm 2021 tại 
các văn bản: Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 09/4/2021 về việc đề nghị thẩm 
định và phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo số 74/BC-
UBND ngày 31/3/2021 về việc đề xuất chủ trương đầu tư; với tổng mức đầu tư 
dự kiến 20.395 triệu đồng.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ 
50% tổng mức đầu tư (đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 200/BC-SKHĐT ngày 15/4/2021) và ngân 
sách thành phố Hội An 50% tổng mức đầu tư (đã được UBND thành phố Hội 
An thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 80/BC-UBND 
ngày 09/4/2021).

Để dự án đảm bảo đủ các điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư theo 
đúng quy định của Luật Đầu tư công, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét 
quyết định bổ sung danh mục dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào 
danh mục dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021; trong đó 
kế hoạch vốn bố trí để khởi công dự án trong năm 2021 được bố trí từ nguồn 
ngân sách thành phố Hội An (05 tỷ đồng) theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 
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ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố Hội An về kế hoạch đầu tư công năm 
2021, phần vốn ngân sách tỉnh sẽ cân đối hỗ trợ từ năm 2022.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, VHTT&DL;
- UBND thành phố Hội An;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN,KGVX,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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