
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:        /TTr-STTTT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày       tháng 6  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH  

Thẩm định, phê duyệt Dự án điều chỉnh Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

Quảng Trị 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ văn bản số 2224/UBND-VX ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, 

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) Dự án: Xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án (điền chỉnh): Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị  

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông 

3. Tổ chức lập dự án điều chỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông 

4. Lý do, sự cần thiết điều chỉnh dự án: 

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị. Theo đó, có 

11 hạng mục đầu tư được thực hiện với tổng đầu tư của Dự án là 46.922 triệu 

đồng.   



 

 

Tuy nhiên, đến nay có 03/11 hạng mục đầu tư của Dự án Xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh đã và đang được Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3224/KH-UBND ngày 17/7/2019 về 

việc thực hiện Nghị quyết số17/NQ-CP ngày 07/3/2019  của  Chính  phủ về một số 

nhiệm vụ, giải  pháp trọng  tâm  phát  triển Chính  phủ điện  tử giai đoạn  2019-

2020, định hướng đến năm 2025 tỉnh Quảng Trị và Thông báo số 82/TB-UBND 

ngày 10/6/2019 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử và Ban Chỉ đạo Xây 

dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh ngày 24/5/2019. Như vậy, tổng đầu tư của 

Dự án sau khi UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện là dưới 45 tỷ 

đồng, vì vậy không đáp ứng tiêu chuẩn dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu 

tư công đối với các dự án thuộc nhóm ngành tin học, công nghệ thông tin và không 

phù hợp với quy định về quy mô dự án hỗ trợ từ Trung ương.  

Với thực trạng trên, căn cứ nhu cầu thực tế phát sinh và nhằm đảm bảo tiêu 

chuẩn dự án nhóm B theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, 

nhằm đảm bảo các quy định về quy mô dự án hỗ trợ từ Trung ương đã được Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định tại văn bản số 2223/BC-BKHĐT ngày 29/3/2016 về 

việc báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây 

dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 

lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử 

tỉnh Quảng Trị theo văn bản số 2224/UBND-VX ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh. 

5. Nội dung, quy mô điều chỉnh: Mục 3 Báo cáo NCKT gửi kèm 

6. Địa điểm thực hiện: 

Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

7. Thiết kế sơ bộ: Mục 4 Báo cáo NCKT gửi kèm 

8. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 

- Tổng mức đầu tư được duyệt:   46.922.000.000 đồng,  

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 46.922.000.000 đồng, trong đó: 

+ Chi phí xây dựng cơ bản: 2.000.000.000 đồng 

+ Chi phí thiết bị: 40.278.238.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn: 1.308.570.000 đồng 

+ Chi phí quản lý dự án: 592.523.000 đồng 

+ Chi phí khác: 1.642.945.000 đồng 

+ Chi phí dự phòng: 1.169.724.000 đồng 



 

 

9. Nguốn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, trong đó: 

 Nguồn vốn Thực hiện Bố trí 2016-2020 Kế hoạch 2021-2022 

- Đầu tư PT tỉnh 8.794.999.000 đ 7.994.999.000 đ 800.000.000 đ 

- Sự nghiệp  10.027.277.000 đ 7.094.277.000 đ 2.933.000.000 đ 

- Trung ương hỗ trợ  27.000.000.000 đ  27.000.000.000 đ 

- Vốn hợp pháp khác 1.169.724.000 đ  1.169.724.000 đ 

Tổng cộng 46.992.000.000 đ 15.089.276.000 đ 31.902.724.000 đ 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

- Tờ trình về việc Thẩm định, phê duyệt Dự án điều chỉnh: Xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; 

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án điều chỉnh: Xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh Quảng Trị; 

- Bảng báo giá thiết bị hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án điều chỉnh: Xây 

dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 
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