
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

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 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về đề 

án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 12/BC-SKHĐT ngày 
12/01/2021 và ý kiến thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 18/01/2021; UBND tỉnh kính trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hội nghị 
truyền hình trực tuyến, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
2. Dự án nhóm: C.
3. Mục tiêu đầu tư: Phát huy hiệu quả trong công việc quản lý, điều hành, chỉ 

đạo của các cơ quan nhà nước và đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.
7. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND & UBND 

18 huyện, thị xã, thành phố và 06 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, 
Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

8. Dự toán tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
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9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
10. Quy mô và hình thức đầu tư 
a) Quy mô đầu tư:
- Đầu tư các thiết bị hội nghị truyền hình tại các phòng họp, hội trường của 

Văn phòng UBND tỉnh.
- Đầu tư các thiết bị hội nghị truyền hình tại 18 phòng họp của Văn phòng 

HĐND & UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Đầu tư hệ thống MCU trung tâm.
- Đầu tư thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đầu tư thiết bị dự phòng cho hệ thống.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
11. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 1515/BC-STTT ngày 18/12/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

3. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án.
4. Các hồ sơ, văn bản có liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, TT&TT, Y tế, 
Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục và 
Đào tạo;
- BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên 
phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KGVX,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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