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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ công trình: Nạo vét rãnh 

thoát nƣớc và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đƣờng Trƣờng Chinh  

và đƣờng Hoàng Văn Thái 
–––––––––––––––––––––– 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 ngày 13/6/2019;  

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 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/03/2021 của HĐND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét rãnh thoát nước 

và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đường Trường Chinh và đường Hoàng Văn Thái;  

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nạo vét rãnh 

thoát nước và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đường Trường Chinh và đường Hoàng 

Văn Thái; 

UBND thành phố Điện Biên Phủ trình Hội đồng nhân dân thành phố Điện 

Biên Phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét 

rãnh thoát nước và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đường Trường Chinh và đường 

Hoàng Văn Thái với các nội dung chính sau: 

I. Tóm tắt nội dung đã đƣợc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ (tại Nghị 

quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/03/2021 của HĐND thành phố Điện Biên Phủ). 

1. Tên dự án: Nạo vét rãnh thoát nước và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị 

đường Trường Chinh và đường Hoàng Văn Thái. 

2. Chủ đầu tƣ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Điện Biên Phủ 

3. Nội dung và quy mô đầu tƣ 

http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/str/369B2F5DE99847BC472585B40014DEBC?OpenDocument
http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/str/369B2F5DE99847BC472585B40014DEBC?OpenDocument
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a. Đường Hoàng Văn Thái: Nạo vét, sửa chữa, thay thế tấm đan rãnh thoát 

nước và tấm đan hố ga hiện trạng bị hư hỏng bằng tấm đan mới, làm mới đồng bộ 

hệ thống cửa thu nước, hố ga thoát nước trên toàn tuyến với chiều dài khoảng 

1.345m. Bó vỉa và lát vỉa hè bằng đá tự nhiên KT30x30x5.0m đoạn tuyến Km 

1+830 đến Km2+400 (ngã ba Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến nghĩa trang Al). Di 

chuyển trồng mới cây xanh 2 bên vỉa hè đoạn mới đầu tư. Thảm bê tông nhựa mặt 

đường chiều dài khoảng 1.345m và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. 

b. Đường Trường Chinh: Nạo vét, sửa chữa, thay thế tấm đan rãnh thoát 

nước và tấm đan hố ga hiện trạng bị hư hỏng bằng tấm đan mới, làm mới đông bộ 

hệ thống cửa thu nước, hố ga thoát nước trên toàn tuyến với chiều dài khoảng 

1.430m, điểm đầu tuyến tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, cuối tuyến tại 

nút giao với đường Hoàng Văn Thái. Thảm bê tông nhựa mặt đường, hệ thông 

biển báo an toàn giao thông đoạn chợ trung tâm 3 đến nút giao với đường Hoàng 

Công Chất với chiều dài khoảng 250m. 

4. Tổng mức đầu tƣ: 14.950.000.000 đồng. 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2021-2023 

(Ngân sách do cấp trên bổ sung cho thành phố hàng năm). 

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021-2022. 

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh 

1. Lý do điều chỉnh 

Tuyến đường Trường Chinh và tuyến đường Hoàng Văn Thái là đoạn 

đường nằm trong nội thành thành phố Điện Biên Phủ, là một phần của trục đường 

chính nội thị. Đoạn tuyến có rãnh thoát nước dọc 2 bên đường do chưa bố trí 

được nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa nạo vét thường xuyên hiện trạng hệ 

thống thoát nước đã bị bồi lắng, hư hỏng nặng không đảm bảo khả năng thoát 

nước, thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn gây khó khăn cho người dân khi 

tham gia giao thông và giao thương buôn bán.Vỉa hè có chiều rộng trung bình 2-

4m, lát gạch lá dừa, lát gạch terazzo, láng vữa xi măng…với nhiều màu sắc, đa 

dạng về kích thước không đồng bộ về độ cao nhiều chỗ đã vỡ vụn. Bó vỉa không 

đồng nhất về cao độ, chủng loại vật liệu đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng 

mỹ quan đô thị, sinh hoạt của nhân dân trong và ngoài dự án. Chính vì vậy, việc 

điều chỉnh, mở rộng phạm vi tiểu hạng mục đầu tư trong quy mô của dự án giúp 

tăng hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần đồng bộ 

hạ tầng kỹ thuật của dự án với các dự án trong trục đường chính nội thị. 

Sau khi tổ chức tính toán lại tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng mức đầu tư 

theo thiết kế điều chỉnh để đảm bảo tăng hiệu quả đầu tư, đồng bộ về hạ tầng kỹ 

thuật; dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư các tiểu hạng mục (cụ thể như biểu) và 

tăng tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Theo quy định tại 
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Điều 43, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện trình tự, thủ tục điều 

chỉnh dự án. 

STT Hạng mục 

Chi phí hạng mục 

đã phê duyệt theo 

Quyết định số 

795/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2021 của 

UBND thành phố  

Chi phí hạng 

mục sau điều 

chỉnh 

Chênh lệch 

tăng (+), 

giảm(-) 

1 Hè đường 7.094.210.600 15.258.796.741 8.164.586.141 

2 Hệ thống thoát nước 2.210.571.364 18.704.221.879 16.493.650.515 

3 Thảm mặt đường BT nhựa 3.637.385.068 0 -3.637.385.068 

4 An toàn giao thông 294.090.796 0 -294.090.796 

TỔNG 13.236.257.828 33.963.018.620 20.726.760.792 

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh 

2.1 Quy mô đầu tƣ  

* Tuyến đƣờng Trƣờng Chinh: Tuyến Trường Chinh chiều dài L1 = 

1.429,32m, điểm đầu tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp, điếm cuối tuyến tại 

nút giao sân vận động. 

- Hệ thống thoát nước: Làm mới rãnh hộp thoát nước, hố ga và cửa thu 

nước toàn tuyến, rãnh bố trí trên hè đường bằng kết cấu BTCT. 

- Hè đường: Đồng bộ hè đường bằng đá tự nhiên trên toàn tuyến. Bó vỉa hè 

đường bằng đá tự nhiên; rãnh tam giác bằng bê tông xi măng. 

* Tuyến đƣờng Hoàng Văn Thái: Tuyến Hoàng Văn Thái chiều dài L2 = 

942,39m, điểm đầu tuyến tại nút giao sân vận động (điểm cuối tuyến Trường 

Chinh), điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp (nghĩa trang A1). 

- Hệ thống thoát nước: Làm mới rãnh hộp 60x80cm, hố ga và cửa thu nước 

toàn tuyến, rãnh bố trí trên hè đường kết cấu BTCT. 

- Hè đường: Đồng bộ hè đường bằng đá tự nhiên trên toàn tuyến. Bó vỉa hè 

đường bằng đá tự nhiên; rãnh tam giác bằng bê tông xi măng. 

2.2 Điều chỉnh tổng mức đầu tƣ 

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 14.950 triệu đồng. 

- Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 38.000 triệu đồng. 

- Cơ cấu tổng mức đầu tư sau điều chỉnh như sau: 
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STT Nội dung TMĐT 

Giá trị đã phê 

duyệt tại Nghị 

quyết số10/NQ-

HĐND ngày 

11/03/2021 của 

HĐND thành phố 

Giá trị đã phê 

duyệt tại QĐ 

795/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2021 

của UBND 

thành phố 

Giá trị đề nghị 

điều chỉnh  

Tăng (+)/ 

Giảm (-) 

1 Chi phí xây dựng 13.160.645.000 12.989.556.351 33.963.018.620 20.802.373.620 

2 Chi phí QLDA 352.836.892 354.302.177 810.696.649 457.859.757 

3 Chi phí tư vấn ĐTXD 951.554.770 1.390.323.138 2.632.827.365 1.681.272.595 

4 Chi phí khác 88.873.272 137.459.266 231.649.945 94.190.679 

5 Chi phí dự phòng 396.090.066 78.359.069 361.807.421 283.448.352 

Tổng 14.950.000.000 14.950.000.000 38.000.000.000 23.050.000.000 

2.3 Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Thời gian, tiến độ thực 

hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2024. 

2.4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ 

- Nguồn vốn đã phê duyệt: Nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2021-

2023 (Ngân sách do cấp trên bổ sung cho thành phố hàng năm). 

- Nguồn vốn sau điều chỉnh: Nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2022-

2024 (Ngân sách Tỉnh bổ sung cho thành phố) 14.950 triệu đồng và nguồn vốn 

thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025: 23.050 triệu đồng. 

III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

- Ngày 10/6/2022, Phòng Quản lý đô thị lập Báo cáo số 25/BC-QLĐT đề xuất 

chủ trương đầu tư điều chỉnh công trình: Nạo vét rãnh thoát nước và lát vỉa hè, 

chỉnh trang đô thị đường Trường Chinh và đường Hoàng Văn Thái; đồng thời lập 

Tờ trình số: 52/TTr-QLĐT ngày 10/6/2022 gửi UBND thành phố, phòng Tài chính - 

Kế hoạch thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả 

năng cân đối vốn;  

- Ngày 24/6/2022 phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình tại Báo cáo số 186/BC-TCKH 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo thẩm định về việc điều chỉnh chủ trương công trình của phòng 

Tài chính - Kế hoạch thành phố số 186/BC-TCKH ngày 24 tháng 6 năm 2022. 

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của phòng Quản lý đô thị 

25/BC-QLĐT ngày 10/6/2022. 

http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/str/369B2F5DE99847BC472585B40014DEBC?OpenDocument
http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/VBdi.nsf/str/369B2F5DE99847BC472585B40014DEBC?OpenDocument
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- Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư của phòng Quản lý đô thị 52/TTr-QLĐT ngày 10/6/2022. 

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố Điện Biên Phủ xem xét, 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét rãnh thoát nước và lát vỉa 

hè, chỉnh trang đô thị đường Trường Chinh và đường Hoàng Văn Thái./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Các đại biểu HĐND thành phố; 

- Các phòng: TC - KH, QLĐT, KT; 

- HĐND, UBND phường Mường Thanh; 

- HĐND, UBND phường Tân Thanh; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng  
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