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Đồng Tháp, ngày 29

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương và Dự toán lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa
mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong khu vực đô thị,
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn
đầu tư xây dựng;
Xét Công văn số 2484/STC-TCĐT ngày 17/9/2021 của Sở Tài chính về
việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán thuê tư vấn xây dựng Đề án tổng thể
thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm
hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp đến năm 2030, với nội dung như sau:
1. Nội dung Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Đề án:
(Theo Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Đề án kèm theo)
2. Đơn vị tổ chức lập Đề án, sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền
thông.
3. Dự toán chi tiết: Tổng kinh phí lập Đề án (làm tròn): 1.932.480.000 đồng
(Một tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
Trong đó:
- Chi phí lập Đề án:
- Chi phí tư vấn mời thầu:

1.926.371.000 đồng
6.109.000 đồng

4. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp cấp Tỉnh năm 2022.
5. Thời gian hoàn thành Đề án: Năm 2022.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn đơn
vị tư vấn đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện lập Đề án tổng
thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị,
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, nội dung Đề án phải cập nhật đồng bộ
với quy hoạch xây dựng các đô thị và Chương trình phát triển đô thị của Tỉnh; tổ
chức lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành Tỉnh liên quan, Ủy ban nhân
dân cấp huyện, các Doanh nghiệp Viễn thông, Điện lực và đơn vị liên quan khác
đối với dự thảo Đề án; tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo, thông qua
bước thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định phê duyệt.
2. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí vốn để thanh
toán chi phí lập Đề án.
3. Các Sở, ban ngành Tỉnh liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các Doanh
nghiệp Viễn thông, Điện lực có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện, cung cấp
thông tin, yêu cầu giải pháp kỹ thuật cho Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, để thực hiện
công việc cần thiết phục vụ lập Đề án theo đúng quy định và đảm bảo đúng tiến độ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và
Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông Vận tải; Giám đốc
Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố; Giám
đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp, Giám đốc các Doanh nghiệp viễn thông hoạt
động tại Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

Huỳnh Minh Tuấn
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