


  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Số:        /TTr-UBND  Quận 3, ngày         tháng       năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 
Về danh mục các dự án đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Quận 3. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP  ngày 06 tháng 4 năm 2020 của                     
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng                          
Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 9 năm 2020 của                
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của                    
Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 5473/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của                    
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn                  
2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2020 - 20025; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy 
Quận 3 về việc Thông qua Chương trình hành động “Xây dựng Quận 3 xanh, sạch 
và thân thiện môi trường giai đoạn 2020 - 2025”; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy 
Quận 3 về việc Thông qua Chương trình hành động “Chỉnh trang và phát triển                
đô thị trên địa bàn Quận 3 giai đoạn 2020 - 2025”; 
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Căn cứ Công văn số 386/QLĐT-HT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Phòng 
Quản lý đô thị Quận 3 về việc đề xuất danh mục các dự án hạ tầng kỹ thuật dự kiến 
đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 4) có danh 
mục đề xuất kèm theo; 

Căn cứ văn bản Đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực Quận 3; 

Căn cứ văn bản Đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo         
Quận 3; 

Trên cơ sở Tờ trình số       /TTr-TCKH ngày    tháng    năm 2020 của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch Quận 3 về danh mục các dự án đề xuất đầu tư giai đoạn                
2021 - 2025; 

Ủy ban nhân dân Quận 3 trình Hội đồng nhân dân Quận 3 như sau: 

1. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng đề xuất nguồn ngân sách tập 
trung thành phố: 18 dự án tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.265,189 tỷ đồng. 

- Dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: 10 dự án 
662,213 tỷ đồng. 

- Dự án thuộc lĩnh vực văn hóa: 04 dự án 287,374 tỷ đồng; 

- Dự án thuộc lĩnh vực thể thao: 01 dự án 150 tỷ đồng; 

- Dự án thuộc lĩnh vực An ninh và trật tự an toàn xã hội: 01 dự án 19,163 tỷ 
đồng; 

- Dự án thuộc lĩnh vực Trụ sở cơ quan: 02 dự án 146,439 tỷ đồng. 

(Chi tiết các dự án đề xuất danh mục xem Biểu số 1- DM đính kèm). 

Danh mục dự án đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến nguồn vốn tập 
trung thành phố trình Hội đồng nhân dân Quận 3 thông qua, là cơ sở để Ủy ban 
nhân dân Quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt, làm căn cứ lập 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Quận 3. 

2. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng đề xuất nguồn ngân sách 
Thành phố phân cấp cho quận quản lý: 51 dự án tổng mức đầu tư sơ bộ 
khoảng 303,795 tỷ đồng. 

- Dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: 04 dự án 
97 tỷ đồng; 
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- Dự án thuộc lĩnh vực Giao thông: 43 dự án 172,795 tỷ đồng; 

- Dự án thuộc lĩnh vực Trụ sở cơ quan: 02 dự án 28 tỷ đồng; 

- Dự án thuộc lĩnh vực Quốc phòng: 02 dự án 6 tỷ đồng. 

(Chi tiết các dự án đề xuất danh mục xem Biểu số 2- DM đính kèm). 

Danh mục dự án đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến nguồn vốn 
Thành phố phân cấp cho Quận quản lý, trình Hội đồng nhân dân Quận 3 thông qua, 
là cơ sở để Ủy ban nhân dân Quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận 
chủ trương về nguồn vốn để nhằm cân đối vốn, lập và trình phê duyệt báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư, làm căn cứ lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 của Quận 3. 

Kính trình Hội đồng nhân dân Quận 3 xem xét, quyết định./. 
       

                                                                                    

Nơi nhận:                                   
- Như trên; 
- Quận ủy Quận 3; 
- UBND Q3 (CT và các Phó CT); 
- Hai Ban HĐND Q3; 
- VP HĐND-UBND Q3; 
- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND Q3; 
- Ban QLDA ĐTXD KV Q3; 
- Ban BTGPMB Q3; 
- Lưu: VT, TCKH, KHĐT.P.(  ). 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Võ Văn Đức 


