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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án  

do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4. 

 

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh 

ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông 

tin cho các cơ quan Đảng tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các 

phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và dự án 

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh với các nội dung 

chính sau: 

1. Lý do điều chỉnh:  

Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm 

việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự 

án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021, 

phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 

2021. Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 128.198 triệu đồng. 

Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh do 

Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 219/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021, phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

273/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022. Dự án thuộc nhóm C, có tổng mức 

đầu tư 25.038 triệu đồng. 
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Theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt thì cả 

02 dự án đều có thời gian thực hiện 02 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2021-

2022. Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2022, các dự án đều đã được bố trí đủ kế 

hoạch vốn có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025(1), đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện dự án 

theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh 

ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở Việt Nam và các nước trên thế giới làm 

ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của các đơn vị tại nước ngoài và kế hoạch 

giao hàng. Quá trình nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị kéo dài hơn 90 ngày so 

với dự kiến dẫn đến tiến độ chung của dự án bị kéo dài khoảng 120 ngày. Bên 

cạnh đó, dịch COVID-19 làm biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt nhân 

lực, làm chậm tiến độ cung cấp thiết bị, vật tư, vật liệu về công trường. Mặt 

khác, việc triển khai dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và 

Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cũng ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan 

Đảng tỉnh. Do đó, dự kiến năm 2023 các dự án nêu trên mới được thực hiện 

hoàn thành, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dự án. 

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án 

trong năm 2023 thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án (điều chỉnh thời 

gian, tiến độ thực hiện) là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo 

không làm vượt thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định tại khoản 2 

Điều 52 Luật Đầu tư công 2019 (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B 

không quá 04 năm và nhóm C không quá 03 năm). 

2. Các nội dung điều chỉnh: 

a) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, 

các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy 

- Thời gian thực hiện: Điều chỉnh “02 năm” thành “03 năm”. 

- Tiến độ thực hiện: Điều chỉnh “Từ năm 2021 - 2022” thành “Từ năm 

2021 - 2023”. 

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin 

cho các cơ quan Đảng tỉnh 

                                           
(1) Trong đó: (1) Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham 

mưu giúp việc Tỉnh ủy được phân bổ 115.300 triệu đồng để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự 

án, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, dự án đã giải ngân 77.559 triệu đồng, đạt 67,26% tổng kế hoạch vốn bố 

trí; (2) Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh được phân bổ 24.200 triệu đồng để 

triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, dự án đã giải ngân 

7.280 triệu đồng, đạt 30% tổng kế hoạch vốn bố trí. 
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- Thời gian thực hiện: Điều chỉnh “02 năm” thành “03 năm”. 

- Tiến độ thực hiện: Điều chỉnh “Từ năm 2021 - 2022” thành “Từ năm 

2021 - 2023”. 

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

thứ 4 xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án để có cơ sở triển khai 

thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

các văn bản liên quan kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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