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BAO CÁO
Thâm tra t'rnh hlnh thic hin cong tác dan tir cong nàm 2018
và nhim vu nàm 2019
th

Thc hin s phân cong cüa Thuà'ng trc HDD huyn Minh Long v thm tra
ND huyn ldóa XI.
trinh, báo cáo, trli k h9p lan th 8,
Trên co s nghiên cu, xern xét Báo cáo s 458/BC-ND ngày 27/11/2018 cüa
UBND huyn ye tIi hInh thc hin cong tác dâu tu cong närn 2018 Va i1irn v närn
trin so 112/TTr-UBND ngày 27/11/2018 cña UBND huyn ye
2019 (Báo cáo 458), Th
vic thông qua ngh quyêt ye nhirn v dãu cong nàrn 2019 và d thào NgM quyêt ye
trInh 112 và Dr thào Ngh quyêt). Ban Kinh te - X
nhirn v dâu tu cong nàm 2019 (Th
hi (KTXH) báo cáo kêt qua thârn tra nhu sau:
I. Vê thirc hin cong tác dâu tr cong nàm 2018 và nhim vi näm 2019
Ban KTXH co bàn thong nht ni dung dánh giá cüa ND huyn v tInh hInh
thc hin cong tác dâu tu cong nám 2018 và nhirn v näm 2019 nhu Báo cáo 458 (kern
theo ph 1c 1, 2, 3 trInh HDND huyn ti k3T h9p. Trong nárn 2018, UBND huyn dà
chi do, tO chñc thc hin cong tác dâu tu cOng theo Nghi quyêt s 33!2017Q
ngày 20/12/2017 ci1a HDND huyn ye kê hoch dâu tu cong näm 2018 và Ngh quyêt sO
40/NQ-HDND, ngày 22/10/2018 cña HDND huyn ye vic bô sung danh mic các dr an
chuân bt dâu tu cOng nàm 2018 dê thc hin dâu tu nàm 2019 trên da bàn huyn Minh
Long. Cong tác bô trI von dà quan tarn den bô trI dê x l các khoàn ng d9ng và khOng
dêphát sinh ng cong rni theo Lut Dâu tu cong. DOng thai, Ban KT) có mt sO
kiên de ngh TJBND huyn nghiên cu, Co giài pháp chi do dt kêt qua trong thii gian
den, nhu sau:
1. V cong tác du tir cOng nàm 2018
- Theo Báo cáo 458, uc tInh dn ngày 31/12/2018, tng k hoch vn giao trong
nàrn 2018 trên da bàn huyn là 96.183,575triU dông, thuc 15 nguOn vOn. Uc giài
ngân (den 3 1/01/2019) là 93.683,575 triu dông, dt 97,40% kê hoch von; trong do có
14/15 nguôn vOn uc giài ngan dt 100%, 1/15 nguOn vOn (nguOn vOn tang thu ngân
sách tinh) uc giài ngán dt 83,33%. Theo Báo Cáo 458 chi uôc tInh den ngày
31/01/2019 ma chua dê cp den tI hInh giài ngan vOn (so von giài ngân và dt t l so
yj kê hoach yOn) tInh den thi diem lam báo cáo (ngày 27/11/2018) dôivi ing cOng
trInh, ng ngun yôn; nhng khó khän, ton ti, hn chê trong cong tác dâu tu cOng. Be
ngh UBND huyn báo cáo lam rO ni dung trên dê di biêu nam.
- Theo Ngh quyêt s 33/2017/NQHDND ngày 20 tháng 12 näm 2017 cña
huyn v Kê hoch dau tu cOng nám 2018 Ngh quyet 33), tOng yôn dâu tu1
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cong cüa huyn nàrn 2018 là 20.663 triu dng (Strong do', nguó'n vó'n ngân sách huyn là
10.060 triêu dng). Theo Báo cáo 458, tInh hlnh thrc hin và thanh toán kê hoich von
du tu cOng nàm 2018 cfia vOn dâu tu ngân sách huyên là 10.060 triu dông (bang Nghi
quyt 33) ding dê thanh toán cho 10 cOng trInh (04 cOng trInh chuyên tiêp và hoàn
thành nàrn 2018; 06 cOng trInh khi cOng rni närn 2018). Theo Nghi quyêt 33 thI có 01
cOng trinh thrc tê nàrn 2018 khOng thrc hin (cOng trInh xây drng Tuo'ng dài chiên
thng, vó'i tOng rnic dâu tu là 5.000 triêu dông, kê hoachbO trI vOn nãm 2018 là 2.100
triêu dng). Va khoán vOn nay (2.100 triu dông) duc bO trI vOn thanh toán tang them
cho cOng trinh xây drng nhà lam vic HDND-TJBND huyn là 1.600 triêu dOng (tong
von uc bO trI trong närn 2018 là 3.265 triu dOng) và cOng trinh Nhà lam vic BGH
truOng mu giao Long Hiêp là 500 triu dOng (tOng vOn uác bO trI trong nãrn 2018 là
1.350 triêu dOng), khoán vOn giái ngân tang nay khOng nàrn trong ké hoach von theo
Nghi quyt 33. Be nghi UBND huyên báo cáo rO cho di biêu näm.
- T?i trang 1, kh du cña Báo cáo 458, CO ghi "Thxc hin Nghi quyt s:
3 3/2 018/NQ-HDND ngày 20/12/2018 ciia Hi dông nhân dan huyen ti k' hçp lan thüu
5 khóa XI, nhiêm kr 2016 — 2020 ye Kê hoach dâu tu cOng nàm 2018", diêu chinh thành
"Thrc hin Ngh quyêt so 3 3/2 017/NQ-HDND ngày 20/12/20 17 c1ia Hôi dông nhan dan
huyên ye K hoch dâu tix cOng 11am 2018".
2. V nhim vi cong tác du tir cong nàm 2019
Ban KTXH co bàn thng nht vOi k hoch b trI vn dAu tu cOng nàm 2019,
dng thai có mt sO nhn xét sau:
- Theo Báo cáo 458 (và Phii lic s 02), các cOng trinh, du an b trI vn can thiu
so vi tOng rniirc dâu tu, hoc khOi lucing thirc hin thçrc tê (ua'c tInE den ngày
3 1/12/2018) là 20.556,194 triu dOng. De nghj LJBND huyén, các xA can dOi bô trI ngân
sách trã n, trong do, uu tiên trá ng dOi vó'i cOng trInh dà hoàn thành, hoàn thành trong
nàm 2018 (có cOng trinh khO'i cOng tir näm 2016, 2017) và các cOng trInh huyen dã cam
ket vOn dOi üng nhung chua bO tn vOn, khOng de phát sinh ny dpng mó'i theo Luât Bau
tu cOng và các quy dnh khác có lien quan.
Di vâi cOng trinh Cu Lang Ren, d nghi chi thrc hin phân b vn sau khi don
vj thi cOng khäc phic xong hoàn toàn nhcFng htn chê theo Báo cáo sO 462tBC-HDND
ngày 27/6/2018 cüa Thuang trrc HDND huyn (don v di din chU dâu tu phài báo cáo
bang van bàn và duoc sr thông nhât cüa Thung trixc HDND huyn).
- Bi vi cOngtrInh Xây drng Dài chin th&ng, cO tng mirc du tir 5.000 triêu
dOng, theo Nghi quyet sO 2 8/2 017/NQ-HBND ngày 18/7
/2017 ye danE mic các dr an
chuân bi dâu tu nam 2017 dê thuc hién dâu tLr nãm 2018, nhu'ng dn nay chua thrc hin
và duoc dua vào k hoach dâu tu cOng 2019. Tuy nhien, cOng trinh chua có trong danE
mic các d? an chuân b dâu tu näm 2018 d thrc hin du tu nàm 2019 theo Nghi quyt
3 6/NQ-HDND ngày 1 9/7/2018 cüa HDNID huyên ye danE mic các di an chuân b dâu
tu nàm 2018 de thxc hin dâu tu nàm 2019 và Nghi quyet s 40/NQ-HDND ngày
22/1 0/2018 ye viêc bO sung danE mic các dr an chuân bj dâu tu närn 2018 d thrc hin
dâu tu nam 2019 trên dja bàn huyn Minh Long. D nghi UBND huyn thçrc hiên dung

/

quy trInh, dam bào thu tc h s du tu cong trInh theo quy dnh v du tu cong truc
khi trInh HDIND huyn.
- DM voi ngun thu tk su dng dt nàm 2019 d thc hin du tu cOng, d ngh
UBND huyn chua bô trI kê hoch phân bô von ngay t dâu nàm. Vic phân lthai vOn
theo so thc tê thu dugc và có st thông nhàt vi Thung trc HDND huyn.
thão Nghj quyêt v nbim du tir cong nám 2019
Thy
V
t?
trInh
và
II.
c bàn thng nht vi D thào ngh quyêt v nhi@n du tu cong
Ban KTkiên sau:
näm 2019 trInh HDND huyn, dOng thai có mt sO 9
du tu
9 kin v nhiin
Di vôi tiêu d T trInh 112: "Vi vic xem
xét,
cho
1.
"ye yic dê ngh thông qua ngh quyêt nhim
cOng nam 2019", dê ngh diêu chinh thành
vi dâu tu cOng nam 2019".
Ti Ph 1c 01 (tà' trInh và d thào ngh quyM: Co 3 danh mc diu chinh giàm
2.
tngmuc dàu tu là: Xây dng nhà lam vic xà di xà Long Mai, tng vOn phân bô gh
quyêt 33) là 1.567 triu dOng, giàm con 1.400 triu dOng; Xäy dng nhà lam vic xä di
xà Than1 An, tong vOn phân bO Ngh quyêt 33) là 1.541 triu dOng, giàm cOn 1.440
triu dông; xãy mi dp La Ta xà Long Hip, tong vOn phân bô ght quyêt 33) là 3.450
triu dOng, giànl cOn 3.370 triu dOng.
Ti Ph lc 2 (t trInh và d thào ngh quyêt) có 5 danh mc dik chinh giàm
tong muc däu tu: xây dng 2 phOng hçc diem truông Yen Nga MG và TH Long San,
tong vOn phân bô Ngh quyêt 33) là 1.200 triu dOng, giàm cOn 1.140 triu dông; xây
dmg 1 diem phàng hpc diem Ca Xen - Trung mu giáo Long Môn, tong von phãn b
Ngh quyêt 33) là 693 triu dOng, giàm cOn 650 triu dOng; xäy dng diem truflg tiêu
hçc thôn K9 Hat, tOng vOn phân b Ngh quyêt 33) là 590 triu dng, giàm cOn
570
gh quyêt
triu dOng; xây mi dp suOi lnh — Rung GO, Thanh An, tong vOn
phân
b MG Long
trung
BGH
33) là 3.000 triu dOng, giàm cOn 2.760 triu dOng; à1àm vic
Hip, tOng vOn phân bO Ngh quyêt 33) là 2.392 triu dông, giàm cOn 1.550 triu dOng.
do diu chinh giàm.
Dê ngh UBND huyn báo cáo 19
Chi do, trin lthai thc hin dt kM qua Nght quyêt sau khi duc HDND huyn
3.
thông qua, gop phân hoàn thành nhim v phát triên KT-XH cüa huyn nam 2019.
III. Kiên ngh, d xuât
Theo Báo cáo 458, k hoch vn du tu cOng nàm 2019 d kin là 23.633 triu
1.
dOng, chua phal Ia sO lieu duoc UBND tinh giao UBND huyên bao cao Thuflg truc
HDND huyn ye k hoch bO trI vOn d có s thông nhât nêu có s thay dOi sau khi
TJBND tinh giao kê hoch vOn nàm 2019).
huyn tp trung chi do và trin ai thc hin cO kM qua cac nhim ,
2. chu yêu dà dugc xác dnh trong Báo cáo 458, dOng thai tang cuäng cong tàc
giài pháp
khão sat, kiêm tra và giám sat trong qua trInh triên ai thc hin các cOng trinh d an,
nhât là giám sat trong qua trInh thi cong cOng trinh.
Trên dày là bào cáo thm tra tInh hInh thc hin cong tác du tu cOng nam 2018 3

và nhiêrn v nàm 2019. Ban KT kInli báo cáo HDND huyen xem xét, quyt dnh./.
No'j n/lan:

- TTHBNJD
- UBND;
-Ban KT-XH;
- PhOngTc4<J-j phông }iTKT;
- Dai biêu HDND huyn;
- Luu: VT KTXH.
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