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BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2019
Phúc Công văn số 2922/SKH&ĐT,TĐ&GSĐT ngày 28/12/2018 về việc
báo cáo lộ trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019,
Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông được giao làm chủ đầu tư thực
hiện triển khai mới 01dự án Xây dựng hệ thống thông tin dung chung các
ngànhvà chuyển tiếp từ năm 2018 sang dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh:
1. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018

a) Dự án chuyển tiếp: Dự án Xây dựng ứng dụng CNTT vào công tác
giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa - Một cửa liên thông
tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2)
- Đã triển khai đưa vào sử dụng toàn bộ dự án, đang gửi Sở Tài chính
thẩm tra phê duyệt quyết toán.
- Đến ngày 05/01/2019, đã thực hiện 3.606,407 triệu đồng.
- Đến ngày 05/01/2019, đã giải ngân 3.491,007 triệu đồng.
Trong đó:
- Đã giải ngân các nội dung:
+Thanh toán hợp đồng Xây dựng, triển khai phần mềm, tạo lập cơ sở dữ
liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ, giá trị 3.033,070 triệu đồng.
+ Thanh toán 15% còn lại hợp đồng Lập thiết kế thi công và tổng dự toán,
giá trị 61,463 triệu đồng.
+ Thanh toán chi phí giám sát dự án, giá trị 233,274 triệu đồng.
+ Thanh toán 75% hợp đồng quản lý dự án, giá trị 163,200 triệu đồng.

b) Dự án khởi công mới: Dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Tổng mức đầu tư của dự án là: 5.000 triệu đồng (Quyết định 3185/QĐUBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Tổng vốn được giao năm 2018: 2.000 triệu đồng (Quyết định
3671/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Đã triển khai đấu thầu các nội dung thuộc dự án, hiện nay đang thi công
triển khai dự án, cụ thể:
+ Gói thầu số 6 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại các sở, ngành, UBND cấp
huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện theo hợp đồng số 1554/HĐSTTTT ngày 19/11/2018, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, dự kiến đến
ngày 01/02/2019 sẽ nghiệm thu gói thầu đưa vào sử dụng.
+ Gói thầu số 05 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại trung tâm tích hợp dữ
liệu tỉnh sẽ triển khai đấu thầu lại khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã trình cơ quan có thẩm quyền điều
chỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cho dự án tại Tờ trình số 1385/TTr-STTTT
ngày 17/10/2018 và Tờ trình 1557/TTr-STTTT ngày 20/11/2018 (thay thế Tờ
trình 1385/TTr-STTTT ngày 17/10/2018)).
- Đến 05/01/2019, đã thực hiện 2.313,051 triệu đồng (thực hiện 05 gói
thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá thiết bị; gói thầu số
1; gói thầu số 4 và gói thầu số 6).
- Đến 05/01/2019, đã giải ngân 705,090 triệu đồng (thực hiện 03 gói thầu
tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá thiết bị, tạm ứng 30% giá
trị hợp đồng triển khai gói thầu số 6).
2. Kế hoạch đầu tư công năm 2019
a) Dự án chuyển tiếp: Dự án Nâng cấp mạng LAN, WAN các cơ quan

nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Tổng vốn được giao năm 2019: 2.000 triệu đồng (Quyết định
3968/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Tiếp tục triền khai gói thầu số 05 Nâng cấp mạng LAN, WAN tại trung
tâm tích hợp dữ liệu tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế
hoạch lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán các chi phí triển khai thuộc dự án.
b) Dự án khởi công mới: Dự án Xây dựng hệ thống thông tin dung
chung các ngành
- Tổng vốn được giao năm 2019: 1.500 triệu đồng (Quyết định
3968/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Đã trình thẩm định chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 1228/TTr-STTTT
ngày 19/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.
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- Đã phối hợp đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án và
sẽ trình thẩm định dự án khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quyết định
chủ trương đầu tư./.
(Đính kèm biểu số 1)
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