ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

Số: 83/TTr-UBND

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Pleiku, ngày 25 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng
công cộng sử dụng bóng Led năng lƣợng mặt trời đƣờng Lê Thánh Tôn (đoạn
đường Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh)
Kính gửi: HĐND Thành phố - Khóa XI, Kỳ họp thứ mười sáu.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung
một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị định 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 Kết luận số 182-KL/TU ngày 22/02/2021 của Ban thường vụ Thành ủy
phiên họp ngày 19/02/2021,
Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân
thành phố Pleiku về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trang bị hệ thống đèn
chiếu sáng công cộng sử dụng bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn
(đoạn đường Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh); UBND Thành phố đã ban
hành Quyết định 1333/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu
tư các công trình chỉnh trang đô thị từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020,
phân bổ kinh phí thực hiện dự án: 14 tỷ đồng, giao Ban quản lý đầu tư xây dựng
thành phố làm chủ đầu tư.
Qua quá trình khảo sát, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án, Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng đã có Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 06/01/2021 về việc xin điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng
bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn (đoạn đường Quyết Tiến đến
đường Nguyễn Chí Thanh) và Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Plieku
giai đoạn 2021-2025 đã thẩm định điều chỉnh chủ trương tại Báo cáo số
38/BCTĐCTĐT ngày 15/01/2021.
Trên cơ sở đề xuất của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Văn bản số
287/TCKH-KHĐT ngày 24/02/2021, UBND Thành phố kính trình Hội đồng nhân
dân thành phố Pleiku xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh quy mô dự án, cụ thể
như sau:
1. Nội dung xin điều chỉnh:
Nội dung đã đƣợc phê duyệt tại Nghị
quyết số 74/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
Khoản 2
Đường Lê Thánh Tôn (đoạn đường Quyết
điều 1 của Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh),
Nghị quyết thành phố Pleiku, có chiều dài khoảng L=
số 74/NQ- 4.670m; đầu tư 194 bộ trụ, cần, bóng và
HĐND ngày tấm pin mặt trời cho 2 bên đường; chia
17/07/2020 thành 8 cụm lắp đặt 8 bộ Invecter 3 pha
10kw chuyển đổi và các vật liệu phụ.
Nội dung

Nội dung điều chỉnh:
Đường Lê Thánh Tôn (đoạn
đường Quyết Tiến đến đường
Nguyễn Chí Thanh), thành
phố Pleiku, có chiều dài
khoảng L= 4.670m; đầu tư
306 bộ trụ, cần, bóng và tấm
pin mặt trời cho 2 bên đường.

2. Lý do xin điều chỉnh:
Mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án cụ thể: Thay thế toàn bộ hệ thống đèn
chiếu sáng hiện có trên tuyến bằng đèn mới, sử dụng năng lượng mặt trời, không sử
dụng điện lưới.
UBND Thành phố trình HĐND thành phố, khóa XI - Kỳ họp thứ Mười sáu
xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng
công cộng sử dụng bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn (đoạn đường
Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND Tp;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND Tp;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT (theo dõi);
- Ban quản lý DAĐTXD Tp (theo dõi);
- Đ/c Hải-CVVP (theo dõi);
- Lưu VT.

Nguyễn Hữu Quế

TÊN CƠ QUAN
-------Số: ……….

Mẫu số 01
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------…………., ngày ….. tháng …… năm ……

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình/dự án …………………
Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án).
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan);
(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án) quyết định
chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG CHƢƠNG TRÌNH/DỰ ÁN
1. Tên chương trình/dự án:
2. Chủ chương trình/Chủ đầu tư:
3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình/dự án:
4. Địa điểm thực hiện chương trình/dự án:
5. Tổng vốn thực hiện chương trình/dự án, gồm vốn:
- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:
- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:
- Nguồn vốn khác (nếu có):
6. Thời gian thực hiện:
7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình/dự án:
8. Các thông tin khác (nếu có):
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ
THI DỰ ÁN NHÓM A, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG
TRÌNH, DỰ ÁN
- Nêu đầy đủ quá trình triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư chương trình, dự án.
- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ giai đoạn
trước sang).
- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương
trình/dự án.
- Các nội dung khác (nếu có).
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình/dự án giai đoạn trước hoặc thời gian
trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang).
2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C theo quy
định của Luật Đầu tư công và quy định tại Nghị định này.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ (nếu có).
4. Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định về chủ trương đầu tư
chương trình, dự án.
5. Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương
đầu tư.
(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án) xem xét,
quyết định phê duyệt chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) giai đoạn (nêu rõ giai
đoạn thực hiện chương trình/dự án)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan thẩm định chủ trương
đầu tư chương trình/dự án;
- Các cơ quan liên quan khác;
- Lưu:....

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Tên ngƣời đại diện

