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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  3036/TTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Kế hoạch thứ tự ưu tiên danh mục đầu tư cơ sở vật chất 

giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đức Thọ 

 

 

Thực hiện Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, 

thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh.  

Để triển khai thực hiện các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách 

huyện, xã năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Đức Thọ trình Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Thường trực hội đồng nhân dân huyện dự kiến thứ tự ưu 

tiên danh mục cơ sở vật chất giai đoạn 2021 - 2025 đối với các dự án Trụ sở làm 

việc các cấp xã, Trường học, Trạm y tế, Hệ thống truyền thanh cấp xã, như sau: 

Tổng danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025: 106 dự án, với tổng 

nguồn vốn: 573,397 tỷ đồng, trong đó: 

1. Danh mục các công trình trụ sở xã, trạm y tế, truyền thanh là 47 dự 

án với tổng nguồn vốn là 123,25 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện, ngân 

sách cấp trên là: 35,5 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách xã, các nguồn hỗ trợ và 

huy động khác là 87,75 tỷ đồng; đầu tư năm 2021 là 12,3 tỷ đồng, dự kiến 

năm thực hiện và phân bổ như sau: 

1.1. Đối với trụ sở cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 cải tạo, nâng cấp 10 dự án, 

với tổng mức đầu tư là 40,5 tỷ đồng, trong đó: Năm 2021 đầu tư 4 dự án; năm 

2022 đầu tư 3 dự án; năm 2023 đầu tư 3 dự án. 

1.2. Đối với trụ sở công an xã đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 là 15 

dự án, với tổng mức đầu tư là 66,0 tỷ đồng, đầu tư vào năm 2023. 

1.3. Đối với trạm y tế đầu tư nâng cấp giai đoạn 2021 - 2025 là 10 dự án, 

với tổng mức đầu tư 8,65 tỷ đồng, trong đó: Năm 2021 đầu tư 2 dự án; năm 2023 

đầu tư 2 dự án; năm 2024 đầu tư 5 dự án; năm 2025 đầu tư 1 dự án. 

1.4. Đối với hệ thống truyền thanh xã, đầu tư nâng cấp giai đoạn 2021 - 

2025 là 12 dự án, với tổng mức đầu tư là 8,1 tỷ đồng. 

(Chi tiết Biểu 01 kèm theo). 

2. Danh mục các công trình trường học là 59 dự án (234 hạng mục), với 

tổng nguồn vốn là 450,147 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách 

cấp trên là: 112,6 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách xã, các nguồn hỗ trợ và huy 

động khác là 337,547 tỷ đồng; đầu tư năm 2021 là 92,431 tỷ đồng, dự kiến 

năm thực hiện và phân bổ như sau: 

2.1. Đối với khối Trường Mầm non đầu tư xây dựng, nâng cấp giai đoạn 

2021 - 2025 là 24 dự án trường học (109 hạng mục), với tổng mức đầu tư là 
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148,026 tỷ đồng, trong đó: Năm 2021 đầu tư 77 hạng mục, năm 2022 đầu tư 8 

hạng mục; năm 2023 đầu tư 17 hạng mục; năm 2024 đầu tư 7 hạng mục. 

2.2. Đối với khối Trường Tiểu học đầu tư xây dựng, nâng cấp giai đoạn 

2021 - 2025 là 24 dự án trường học (78 hạng mục), với tổng mức đầu tư là 

194,884 tỷ đồng, trong đó: Năm 2021 đầu tư 31 hạng mục; năm 2022 đầu tư 13 

hạng mục; năm 2023 đầu tư 20 hạng mục; năm 2024 đầu tư 12 hạng mục; năm 

2025 đầu tư 2 hạng mục. 

2.3. Đối với khối Trường THCS đầu tư xây dựng, nâng cấp giai đoạn 2021 

- 2025 là 10 dự án trường học (45 hạng mục), với tổng mức đầu tư là 102,237 tỷ 

đồng, trong đó: Năm 2021 đầu tư 22 hạng mục; năm 2022 đầu tư 7 hạng mục; 

năm 2023 đầu tư 7 hạng mục; năm 2024 đầu tư 5 hạng mục; năm 2025 đầu tư 4 

hạng mục.  

2.4. Dự án đầu tư hạ tầng Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 dự án (02 hạng 

mục), với tổng mức đầu tư là 5,0 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục, đầu tư năm 2023. 

(Chi tiết Biểu 02 kèm theo). 

Kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộcUBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy - CQ; 

- Lưu VT; TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
     Hoàng Xuân Hùng 
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