
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:          /UBND-TCKH 
 

V/v đề xuất điều chuyển kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2) 

 TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:   - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Văn bản số 2629/SKHĐT-TH ngày 08/10/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 

2); Qua rà soát, kiểm tra tình hình thực tế các dự án đầu tư trên địa bàn thành 

phố, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo như sau: 

1. Dự kiến đến ngày 31/12/2020 không giải ngân hết kế hoạch vốn: 2.924 triệu 

đồng, cụ thể: 

- Dự án Nâng cấp, sữa chữa tuyến đê Hữu Phủ (từ K2+350 đến K3+480,8 

đoạn qua thành phố Hà Tĩnh): 1.221 triệu đồng (Ngân sách Trung ương từ 

nguồn kéo dài, do hết thời hạn giải ngân đến 30/04/2020). 

- Dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Hà Tĩnh: 1.703 triệu 

đồng (Ngân sách tỉnh từ kế hoạch vốn năm 2020, do dự án chưa quyết toán hoàn 

thành); Đề nghị điều chuyển nguồn vốn 1.703 triệu đồng sang thực hiện năm 

2021 để thực hiện quyết toán hoàn thành dự án. 

(Chi tiết theo Biểu mẫu số 01 đính kèm) 

2. Đề xuất điều chuyển,bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án do UBND tỉnh 

quyết định đầu tư còn thiếu vốn: 55.086 triệu đồng, cụ thể: 

- Dự án Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại 

thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh: 31.922 triệu 

đồng. 

- Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai 

đoạn 2), đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340): 23.164 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Biểu mẫu số 02 đính kèm). 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TP; 

- Ban QLDA ĐTXD TP; 

- Lưu: VT, TCKH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trịnh Văn Ngọc 
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