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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Huế , ngày   19   tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi: UBND phường Hương Sơ. 

 

UBND thành phố Huế nhận được Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 

21/9/2021 của UBND phường Hương Sơ về việc xin chủ trương đầu tư nâng cấp 

xây dựng bê tông đường kiệt năm 2021. Qua báo cáo đề xuất của phòng Tài 

chính Kế hoạch tại công văn số 1542/TCKH-KHTH ngày 15/11/2021, đính kèm 

biên bản thống nhất giữa các đơn vị liên quan đề ngày 14/11/2021 (đính kèm văn 

bản điện tử); UBND thành phố Huế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn phường Hương 

Sơ, nguồn vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách của phường Hương Sơ theo như 

đề xuất của phòng Tài chính Kế hoạch tại công văn nêu trên (cụ thể các dự án 

gồm: Kiệt 1 Thế Lại Hạ tổ 9, Kiệt 2 Thế Lại Hạ tổ 9, Kiệt 11 tổ 9, Kiệt 9 tổ 9, 

Kiệt 10 tổ 9, Kiệt 4 tổ 9, Kiệt 177 Trần Quý Khoáng, Kiệt 4 tổ 5, Kiệt 4 tổ 7, Kiệt 

11 tổ 7, Kiệt 9 tổ 7, Kiệt 51 Đặng Chiêm, Kiệt 53 Đặng Chiêm, Kiệt 55 Đặng 

Chiêm, Kiệt 57 Đặng Chiêm, Kiệt 119 Trần Quý Khoáng). 

2. Yêu cầu UBND phường Hương Sơ: 

- Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành các thủ 

tục đầu tư dự án, triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các 

quy định về quản lý đầu tư xây dựng. 

- Nghiên cứu thực hiện các nội dung đề xuất kiến nghị của phòng Tài 

chính Kế hoạch tại công văn số 1542/TCKH-KHTH ngày 15/11/2021 nhằm đảm 

bảo không để nợ đọng xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các công trình đồng 

bộ, phát huy hiệu quả dự án đầu tư, các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng 

và yêu cầu kỹ thuật./. 

 

Nơi nhận:                                 

- Như trên; 

- CT và PCT UBND TP phụ trách đô thị; 

- Các phòng: TCKH, QLĐT; 

- Trung tâm PTQĐ Thành phố; 

- VP: CVP, PCVP phụ trách;  

- VT: Lưu (TD1). 
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