ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

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

Số: 221 /TTr-UBND

Điện Bàn, ngày 06 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 triển khai trong năm 2022
đối với dự án: Xây dựng hệ thống phòng họp không giấy
phục vụ kỳ họp HĐND thị xã
Địa điểm: phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 02/7/2021 của Thường trực
HĐND thị xã về kết luận cuộc họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ
họp lần thứ 02 HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 436/TTr-UBND
ngày 29/9/2021 của UBND thị xã về xin chủ trương trang bị máy tính bảng
(iPad) phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã;
Thực hiện Thông báo số 132-TB/TU ngày 14/10/2021 của Thị ủy Điện Bàn
về chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy về một số nội dung UBND thị xã trình
tại cuộc họp ngày 08/10/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/12/2022 của HĐND thị xã về
phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã đến
năm 2026, định hướng đến năm 2030;
Theo Tờ trình số 17/TTr-VP ngày 24/5/2022 của Văn phòng HĐND và
UBND thị xã; Báo cáo thẩm định số 147/BCTĐCT-TCKH-ĐT ngày 31/5/2022
của Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ủy ban nhân dân thị xã kính trình Hội đồng
nhân dân thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống phòng
họp không giấy phục vụ kỳ họp HĐND thị xã, với nội dung như sau:
1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống phòng họp không giấy phục vụ kỳ
họp HĐND thị xã
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND thị xã Điện Bàn
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thị xã Điện Bàn.
5. Chủ đầu tư dự án: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn.

6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam.
7. Quy mô đầu tư:
- Mua sắm thiết bị máy tính bảng (ipad)
- Chi phí giá cước phần mềm quản lý điều hành và lưu trữ dữ liệu năm đầu
tiên
8. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.137.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm ba
mươi bảy triệu đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách thị xã (theo Nghị quyết số 10/NQHĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã).
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10. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:
- Thời gian thực hiện dự án: Bắt đầu từ năm 2022.
- Tiến độ thực hiện dự án:
+ Chuẩn bị đầu tư: quý 2/2022
+ Thực hiện đầu tư: quý 3,4/2022
+ Kết thúc đầu tư, thanh quyết toán: quý 4/2022
Kính trình HĐND thị xã quyết định để có cơ sở thực hiện các bước tiếp
theo.
(Có tài liệu và phụ lục kèm theo)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- C,PVP,CV;
- Lưu: VT.
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Nguyễn Thị Thúy Hằng

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án: Xây dựng hệ thống phòng họp không giấy
phục vụ kỳ họp HĐND thị xã
Địa điểm xây dựng: phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
(Kèm theo Tờ trình số 221 /TTr-UBND ngày 06 /6/2022 của UBND thị xã)
1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống phòng họp không giấy phục vụ kỳ
họp HĐND thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập, nghiên cứu tài liệu của đại
biểu Hội đồng nhân dân thị xã; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu
quả các kỳ họp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
Hội đồng nhân dân.
2. Quy mô đầu tư:
- Mua sắm thiết bị máy tính bảng (ipad)
- Chi phí giá cước phần mềm quản lý điều hành và lưu trữ dữ liệu năm đầu
tiên
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.137.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm ba
mươi bảy triệu đồng).
Trong đó, nguồn vốn đầu tư, mức vốn cụ thể và phân kỳ đầu tư sử dụng
vốn theo thời gian cụ thể như sau:
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5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thị xã.
6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
8. Tiến độ thực hiện:
- Chuẩn bị đầu tư: quý 2/2022
- Thực hiện đầu tư: quý 3,4/2022
- Kết thúc đầu tư, thanh quyết toán: quý 4/2022
9. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND thị xã Điện Bàn

