
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THƯỢNG QUẬN

Số:      /TTr-UBND

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

     
        Thượng Quận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Thượng Quận.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
       Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

       Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

       Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy 

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

      UBND xã đề nghị HĐND xã phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023 với 

các nội dung sau:

1. Thông qua phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với dự án 

công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào trường Mầm Non Thượng Quận, 

thị xã Kinh Môn. 

(Chi tiết theo Báo cáo số:82 /BC-UBND ngày 20 /12/2022 của 

UBND xã Thượng Quận trình tại kỳ họp)

2. Phê chuẩn vốn chuẩn bị đầu tư là: 570.000.000 đồng (Năm trăm bẩy 

mươi triệu đồng chẵn). 

3. Nguồn vốn từ nguồn điều tiết đấu giá quyền sử dụng đất, ngân sách 

xã, và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác

Kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lượng
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