
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
––––––––––––––––––––––––– 

Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Điện Biên Phủ, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ công trình: Cải tạo, nâng 

cấp chợ Mƣờng Thanh, phƣờng Mƣờng Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 
––––––––––––––––––––––––––––– 

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

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 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc giao UBND thành phố quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc thành phố quản lý; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp 

chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ;  

Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng 

cấp chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; 

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: Cải tạo, 

nâng cấp chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

với các nội dung chính sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Công tác thi công 

Đã thi công các hạng mục Đình chợ 1, đình chợ 2, ki ốt bán hàng, cổng 

chính, hàng rào nhà vệ sinh, hệ thống sân đường nội bộ, rãnh thoát nước.  Lũy kế 

giá trị khối 4.330/4.370 triệu đồng đạt 98% giá trị xây lắp. 

2. Tình hình giải ngân 

- Tổng mức đầu tư của dự án là 5.000 triệu đồng. Trong đó, vốn đã 

giao theo kế hoạch là 2.300 triệu đồng; vốn còn thiếu 2.700 triệu đồng. 

- Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán là 2.300/2.300 triệu đồng, đạt 

100% KH vốn giao. 

3. Tồn tại, vƣớng mắc 

- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế PCCC công trình, theo đề 

nghị của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Văn bản số 53/PCCC ngày 

23/12/2021 hệ thống PCCC cần phải bổ sung để đạt yêu cầu đưa chợ vào sử 
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dụng. Tuy nhiên, nguồn dự phòng không đủ để đầu tư hệ thống PCCC (kinh phí 

bổ sung hệ thống cấp nước và thiết bị PCCC khoảng 320 triệu đồng). 

- Một số hạng mục cần bổ sung như: sân bê tông (khu đất trống còn lại 

trong chợ) để mở rộng điện tích bán hàng cho các hộ kinh doanh tại chợ; mở 

thêm cổng phụ để đảm bảo cho xe PCCC vào được bên trong chợ khi có tình 

huống xảy ra. Kinh phí xây dựng bổ sung khoảng 100 triệu. 

(Kèm theo Báo cáo số 23a/BC-UBND ngày 25/2/2022 của UBND phường 

Mường Thanh) 

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

1. Điều chỉnh quy mô đầu tƣ 

1.1. Quy mô đã được phê duyệt: Theo mục 2.1, khoản 2, Điều 1, Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND thành phố Điện Biên Phủ về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ Mường Thanh, 

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; 

1.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô 

- Bổ sung hệ thống PCCC, hệ thống cấp nước PCCC cho các gian ki ốt chợ. 

-  Bổ sung sân bê tông khoảng 600 m
2
, cổng phụ phục vụ cho xe PCCC. 

- Giảm tường rào khoảng 7,5 m tại vị trí xây dựng cổng phụ phục vụ cho xe 

PCCC. 

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tƣ 

- Tổng mức đầu tư đã duyệt: 5.000 triệu đồng 

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 5.420 triệu đồng 

3. Lý do điều chỉnh: 

- Bổ sung hệ thống PCCC để đảm bảo các tiêu chuẩn về PCCC theo nội 

dung đề nghị tại Văn bản số 53/PCCC ngày 23/12/2021 của Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên. 

- Hiện trạng sân đất chưa được đầu tư, chưa đủ nhu cầu cho các hộ kinh 

doanh, để đảm bảo nâng công suất hoạt động của chợ. Do vậy việc bổ sung sân bê 

tông với diện tích khoảng 600 m
2
 là cần thiết. 

- Bổ sung cổng phụ thay cho tường rào khoảng 7,5m để phục vụ cho xe 

chữa cháy có thể vào chợ khi có sự cố xảy ra (Có biên bản kiểm tra hiện trạng 

kèm theo). 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

- Ngày 15/3/2022, UBND phường Mường Thanh lập Báo cáo số 45/BC-

UBND đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ 

Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; đồng thời lập 

Tờ trình số: 47/TTr-UBND ngày 15/3/2022 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;  
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- Ngày 16/3/2022 phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình tại Báo cáo số 66/BC-TCKH 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng công trình ngày 15/3/2022 của liên cơ quan 

UBND phường Mường Thanh, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Quản lý đô 

thị, phòng Kinh tế và đại diện các đơn vị nhà thầu. 

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND phường Mường 

Thanh số 45/BC-UBND ngày 15/3/2022. 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn của UBND phường Mường Thanh 47/TTr-UBND ngày 

15/3/2022. 

- Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn của phòng Tài chính kế hoạch thành phố số 66/BC-TCKH ngày 16 tháng 

3 năm 2022. 

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

xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp chợ 

Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ./. 
 

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; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng  
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