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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 31 tháng 8 năm 2016

V/v đề nghị bổ sung vốn năm 2016 đối với
công trình Đường Bình An – ngã ba Dông
Đồng, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận
Bắc.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.
Công trình Đường Bình An – ngã ba Dông Đồng, xã Hàm Chính, huyện Hàm
Thuận Bắc đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư
xây dựng công trình tại Quyết định số 329/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015, với tổng
mức đầu tư là 14,2 tỷ đồng. Trong đó, giá trị gói thầu xây lắp là 11,591 tỷ đồng, do
Công ty TNHH Xây dựng Doãn Ly thực hiện.
Đến nay, công trình trên đã được UBND tỉnh ghi vốn là 2,1 tỷ đồng (gồm 100
triệu đồng ghi vốn năm 2015 và 02 tỷ đồng ghi vốn trong năm 2016 tại các Quyết định
số 3424/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 và Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày
25/12/2015 của UBND tỉnh).
Hiện nay, đơn vị thi công đã thi công được 70% giá trị khối lượng được duyệt,
tương đương 8,114 tỷ đồng. Đồng thời, Ban Quản lý dự án huyện Hàm Thuận Bắc
cũng đã lập thủ tục thanh toán cho các đơn vị thi công, tư vấn hết kế hoạch vốn ghi
trong các Quyết định trên (trong đó, đã giải ngân cho xây lắp số tiền là 1,408 tỷ đồng,
còn lại là các chi phí khác).
Qua xem xét nội dung Công văn số 24/CV/DL-2016 ngày 24/8/2016 của Công ty
TNHH Xây dựng Doãn Ly, về việc xin bổ sung nguồn vốn để thanh toán công trình
Đường Bình An – ngã ba Dông Đồng, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc; nhằm
tạo điều kiện cho đơn vị thi công có nguồn kinh phí để tiếp tục triển khai thi công công
trình, đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi
lại, vận chuyển của người dân địa phương (công trình trên thuộc địa bàn xã Hàm
Chính, hiện đang xây dựng xã nông thôn mới năm 2016); UBND huyện Hàm Thuận
Bắc đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh ghi bổ sung vốn
năm 2016 cho công trình trên với số tiền là 06 tỷ đồng (Sáu tỷ đồng).
(Kèm theo Công văn số 24/CV/DL-2016 ngày 24/8/2016
của Công ty TNHH Xây dựng Doãn Ly).
UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, chấp
thuận./.
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