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CQNG HOA XA HOT CHU NGHIA VI1T NAM
BOc 1p — Tiy do — Hnh phác

Minh Long, ngay4tha'ng 12 nàrn 2018

BAO CÁO
27/11/2018 cüa UBND
Kêt qua thâm tra To' trInh so 113/TTr-UBND ngày
diêu chinh, bô sung kê hoch dãu tif cong trung hn,
huyn ye viCXifl
nguôn von Chu'o'ng trinh 30a, giai doin 2016 — 2020
Thc hin sir phân cong cüa Thurng trrc HBND huyn Mmli Long, ye
thârn tra tà' trInh, báo cáo trInh K hpp lan th 8, HBND huyn óa XI.
Trên cc s& xern xét Ti trInh s 1 13/TTr-UBND, ngày 27/11/2018 cüa
dOu tw cOng trung hn,
UBND huyn "Vê vic xin diêu chinh, ho sung kê hoch(viêt
tat là Th trInli 113),
nguOn vOn Chwoig trInh 30a, giai don 2016— 2020"
Báo cáo sO 492/BC-UBND ngày 12/12/2018 cüa UBND huyn ye Giài trInh mt
so ni dung ye diêu chinh, bO sung kê hoch dâu tu cong trung han, nguOn von
Chuang trInli 3 0a, giai don 2016-2020 (Báo cáo 492) và dr thào nghj quyêt cia
HDND huyn Vê vic sia dOi, bô sung Khoàn 1 Diêu 1 Nghj quyêt so 27/NQHDNID ngày 18 tháng 7 näm 2017 cia HDND huyn ye kê hoch dâu tu cOng
trung hn giai don 2016 — 2020 dOi vôi mt sO danh mic cOng trInh, diii an di
kiên dâu tu tr nguOn vOn Chuo'ng trInh 30a (viêt tt là Dir thào ngh quyêt). Ban
Kinh tê - Xà hi, HDND huyn (viêt tat là Ban KTXH) báo cáo kêt qua thârn tra
nhu sau:
I. Bôi v&i TO' trInh 113
Ban KTXH co bàn thng nht vâi ni dung T trInh 113, theo do, diu chinh
nguOn vOn 1 cOng trInh; loi bO khOi ké hoch trung hn 04 cOng trInh; git nguyen
theo kê hoch trung hn 03 cOng trInh và bO sung imi vào ke hoch trung hn 07
cOng trInh (ci the và 1 do diêu chinh, bô sung các cOng trInh theo phi 1iic kern
theo Ti trInh 113 và Báo cáo 492). Viec diêu chinh, bô sung rnt sO cOng trInh
trong kê hoch dâu tu cOng trung hn giai don 2016 — 2020 là can thiêt, phi hcp
vôi tInh hInh thrc tê và yêu câu phát triên kinh te - xà hi cüa huyn trong giai
don hin nay.
IDng thOi, qua thm tra cho thy:
1. Di vi cOng trInh chuyên di nguôn vn (4.100 triu dkg) yà cOng trinh
b loui bO (16.400 triu dong), có tOng vOn là 20.500 triu dOng, nhung dôi vol các
cOng trInh có trong kê hoich và cong trInh bO sung kê hoch trung hn 2016 —
2020 có tOng nguOn von là 80.000 triu dOng (gap 3,9 lan tOng vOn dOi vOl cOng
trInh chuyên dM nguôn vnvà cong trInh b loi bO). Dê ngh UBND huyn lam rO
yjêc khà nang darn bào nguOn vOn dê thic hin các cOng trInh nói trên.
2. Theo Chog trInh 30a, các cOng trInh có trong k hoch và cOng trInh b
sung k hoch trung hn, giai dotn 2016 — 2020, gOm 10 cOng trinh; ngoài ra con
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02 cong trInh thirc hin dãu tu näm 2019 có tng ngun vn là 8.000 triu dng
theo Nghj quyê't sá 40/NQ-HDND ngày 22/10/2018 cia HDND huyn ye vic bô
sung danh myc các c4i an chuán bj dáu tu' nàrn 2018 dê thy'c hiên dáu tu'nám 2019
trén d/a bàn huyn Minh Long). Hin nay trong diêu kin nguOn von dâu tu cong
có han, chua có sr chü dng, do 4y, can xác dInE rO thtr tçr ixu tiên cüa tüng cong
trInh trong tng th dê có sr chü dng trong bô trI von và thrc hin dâu tu khi có
ngun vn, trong do, can quan tam den cong trInh Duèiig Xórn mi di nuc Cua
(15.000 triu dOng) và cong trInh Dung Lang Mum — Ca Xen (7.000 triu dong).
3. Di vó'i cong trInh Dung tr Trung tarn Y t huyn di cu Nuóc Siêng
(cau Thip Xuyên) có dr kiên tong rnirc dâu tu là 15.000 triu dOng, vói quy rnô
1.800rn, chi phi khoân 8.333 triu dOng/m. DC ngh UBND huyn báo cáo ro ye
quy rnô và yCu cau thiCt kC k thut ca cOng trInh, ... dê dai biêu nàm.
II. Bi vó'i Di1i' thão Nghj quyt trinh HBND huyn
Ban KTXH huyên co' bàn thng nht vO'i Dir thào Ngh quyCt trInh HDNI)
huyn. Ngoài ra, có rnt so de ngh sau:
1. Di vói tiCu d dr tháo ngh quyt, diu chinh theo nhu tiCu d cüa T
trInh 113 cüa UBNID huyn de có sir thông nhât, là: "Ye vic diCu chinh, hO sung
ke hoach dâu tu cOng trung han, nguôn vOn Chuo'ng trInh 30a, giai doan 2016 —
2020".
2. D ngh UBND huyn chi dao, t chirc trin khai th?c hin Nghj quyêt
nay dat kCt qua sau khi dugc HDND huyn thông qua.
III. Kin nghj, d xut
Thrc hin Nghj quyt s 03/201 5/NQ-HDND ngày 09/7/2015 cüa HDND
huyn ye ke hoach dâu tu cOng trung han giai doan 2016 — 2020 trCn dja bàn huyên
trongnhüng nàrn qua dat dugc nhfi'ng ket qua, gópphân dáng kê trong phát trin
ket câu ha tang kinh tC - xä hi cüa huyn. Vic diêu chinE, bO sung các chi tiCu,
nhim v1i phát triCn kinh tC - xã hi, trong do có k hoach dâu tu cong là can thiêt
dê phü hçp vói tInh hInh hin nay. Be thirc hin cOng tác dâu tu cong trong thi
gian den dat nhiêu ket qua, thrc hin dung quy dnh cüa pháp 1ut. Be nghj UBND
huyn chi dao các ngành, các da phuo'ng rà soát, xác dnh tarn quan trçng, cap
thiCt,
tien và ke hoach vOn cüa trng cOng trInh, dr an d cO 5ir dieu chinh, bô
sung phui hp'p vO'i k hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 — 2020 và nhU'ng
närn tiep theo, tránh vic phâi ban hành nhieu ngh quyet ye diêu chinh, ho sung k
hoach dâu tu cOng.
Tren day là Báo cáo thm tra Ti trInh s 1 13/TTr-UBND, ngày 27/11/2018
cüa UBND huyn "Vê yjéc xin dieu chinh, bó sung kê hoQch dáu tu' cong trung
han, nguOn yOn Ghu'o'ng trinh 30a, giai doan 2016 — 2020" và dir tháo Nghi quyêt
trInh tai kSi h9p HDND huyn. Ban KTXH kinh báo cáo HDND huyn xem xét,
quyet dnh./.
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No'i n/ian:

-

TT HDND, UBND huyn;
UBND huyn;
Ban KT- XH;
Phàng TC-KH, BQLDA, phèng KT-HT;
Các vj dai biêu HDND huyn;
Luu: VT.
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