
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 
Số: 57/TTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 25 tháng 3 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non 

 thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa 

 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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 1241/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên Giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án 

chuẩn bị đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên (đợt 2); 

Căn cứ Văn bản số 512/UBND-TH ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên Về việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa 

phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Tủa Chùa giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý; 

UBND huyện Tủa Chùa trình Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa quyết 

định chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) 

với các nội dung như sau: 

I. Thông tin chung về dự án: 

1. Tên dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) 

2. Cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án 

các công trình huyện Tủa Chùa. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa. 

5. Tổng vốn đầu tư dự án: 14.990 triệu đồng. 

 6. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương. 

 7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 

 8. Các thông tin khác: 
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8.1. Mục tiêu đầu tư: Tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục công trình 

nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho Trường mầm non thị trấn Tủa Chùa, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của nhà trường, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy và học của nhà trường. 

8.2. Nội dung quy mô đầu tư:  

 - Nhà lớp học mầm non 8 phòng: Nhà cấp III-2 tầng, bậc chịu lửa bậc 3, 

chịu động đất cấp 7; diện tích xây dựng khoảng 694 m
2
; diện tích sàn khoảng 

1.315 m
2
; 

 - Nhà ban giám hiệu: Nhà cấp III-2 tầng, bậc chịu lửa bậc 3, chịu động đất 

cấp 7; diện tích xây dựng khoảng 327 m
2
; diện tích sàn khoảng 590 m

2
; 

 - Nhà bếp: Nhà cấp III-1 tầng, bậc chịu lửa bậc 3, chịu động đất cấp 7; 

Diện tích xây dựng khoảng 143 m
2
; 

 - Nhà để xe giáo viên: Nhà cấp IV-1 tầng; diện tích xây dựng khoảng 60 m
2
; 

 - Các hạng mục phụ trợ: bể nước sinh hoạt, hệ thống cấp, thoát nước 

ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; 

 - Trang thiết bị: trang thiết bị nhà trẻ, lớp học mầm non, thiết bị văn 

phòng, nhà bếp và đồ chơi ngoài trời. 

 8.3. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng. 

 II. Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

 Thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một 

số dự án chuẩn bị đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(đợt 2). Ngày 04/12/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-

UBND về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án thuộc một số nguồn 

vốn đầu tư trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Theo đó đã giao cho Ban Quản lý dự 

án các công trình huyện triển khai thực hiện các dự án thuộc một số nguồn vốn 

đầu tư trên địa bàn huyện Tủa Chùa, trong đó có dự án Trường Mầm non thị trấn 

Tủa Chùa (giai đoạn 2). 

 Ngày 30/11/2020, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 227/TTr-UBND 

kèm theo báo cáo số 371/BC-UBND trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện 

Biên thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non thị 

trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2); tiếp theo sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của các 

Sở ngành tỉnh, ngày 23/12/2020, UBND huyện tiếp tục ban hành Tờ trình số 

264/TTr-UBND kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND trình Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Điện Biên thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường 

mầm non thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2). 

Tuy nhiên, đến ngày 26/02/2021 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Văn bản 

số 512/UBND-TH về việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn cân 

đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. Theo đó, đối với dự án Trường mầm non thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) 
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sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp huyện quản lý (nguồn vốn phân cấp cho 

huyện theo quy định tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên), do cấp huyện chủ động tổ chức triển 

khai thực hiện các bước theo thẩm quyền... 

 Ngày 10/3/2021, Ban Quản lý dự án các công trình huyện có Tờ trình số 

56/TTr-BQLDA về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai 

đoạn 2).  

 Ngày 10/3/2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch ban hành Văn bản số 

50/CV-TCKH gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan về báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2). 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Tờ trình kèm theo Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo cáo giải trình, tiếp thu số 68/BC-

BQLDA ngày 22/3/2021 của Ban QLDA các công trình huyện; Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định trình UBND huyện báo cáo kết quả 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) tại Báo cáo số 

60/BC-TCKH ngày 22/3/2021. 

 III. Danh mục hồ sơ kèm theo 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 56/TTr-

BQLDA ngày 10/3/2021 của Ban Quản lý dự án các công trình huyện. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn của Phòng Tài chính - Kế hoạch số 60/BC-TCKH ngày 

22/3/2021. 

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan và Báo cáo giải trình, tiếp thu số 

68/BC-BQLDA ngày 22/3/2021 của Ban QLDA các công trình huyện. 

UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án: Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2)./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện;                                                                            

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các ban của HĐND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục 

và Đào tạo, KT&HT huyện; 

- Ban Quản lý dự án các công trình huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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