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BAO CÁO
Giãi trinh mIt so ni dung thim tra cüa Ban Kinh t - Xã hi
ye kêt qua thiyc hin cong tác dâu tir cong nàm 2018, nhim viii dâu
tir cong nàm 2019 Va diêu chinh, bô sung kê hoich dâu tir cong
trung htn, nguôn von Chu'o'ng trinh 30a, giai doin 2016-2020
Ngày 27/11/2018, UBND huyn Minh Long có Báo cáo so 45 8/BCUBND ye tInh hInh t1c hin Cong tác dâu tu cong nàm 2018 và nhirn vi näm
2019 (viêt tat là Báo cáo 458), T trInh so 1 12/TTr-UBND ye nhiêrn vi dâu tu
cong nàrn 2019 (viêt tat là Ti trInh 112), Ti trInh so 1 13/TTr-UBND ye vic
diêu chinh, bO sung ke hoch dâu tu cong trung han, nguOn vOn Chucng trInh
30a, giai domn 20 16-2020 (viêt tat là To' trInh 113) trInh Hi dOng nhân dan
huyn Minh Long xem xét, thông qua. Trên cci sO' báo cáo thâm tra cO'a Ban kinh
tê - xà hi, UBND huyn báo cáo giài trinh c1i the ni dung lien quan nhu sau:
I. Vê kt qua thiyc hin cong tác dâu tir cOng nãm 218, nhim v1i
tu' cOng nãm 2019 (Báo cáo 458 và Tr trInh 112)
1. Vê cOng tác giãi ngãn kê hotch von 2018
Tng k hoch vn giao trong näm 2018 trên da bàn huyn là 96.183,575
triu dOng, thuc 15 nguOn vOn. Uóc giài ngân (den 3 1/01/201?) là 93 .683,575
triu dOng, dtt 97,40% kê hotch vOn; trong do có 14/15 nguOn von uO'c giài
ngân dt 100%, 1/15 nguôn von (nguon von tang thu ngân sách tinh) uâc giài
ngân dt 83,33%. Day là nguOn vOn tinh mó'i giao ke hoch giia närn, sau khi
thrc hin các thu tic dâu tu theo quy dinh, rnó'i tien hành khO'i cOng nen không
the giài ngân 100% vOn. Hin nay, giái ngân các nguOn vOn trên da bàn huyn
trung bInh dtt trên 90%.
2. V cOng trinh tu'qng dãi Chin thãng
Di vO'i ngun vn ngân sách huyên (ngun phát trin dO thj) b trI 2,1 t
dông cho cOng trInh Tu'ng dài Chien thang, tuy nhien do vuóng thu tiic dâu tu,
UBND huyn dieu chuyên cho cOng trInh xây dçrng nba lam vic HDND-UBNID
huyn là 1.600 triu dOng và cOng trInh Nba lam vic BGH truO'ng mu giáo
Long Hip là 500 triêu dông. UBND huyn thirc hin diêu chinh theo khoãn 6,
Diêu 75, Lust Dâu tu cOng sO 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14. Theo do, Lut
quy dinh TJBND huyn quyet dinh dieu chinh vOn trong ni b da phuang, do'n
vj,... yà báo cáo cho HDND ti k h9p gân nhât.
COng trInh nay duçic HDNID huyn thông qua tai Nghj quy& s
28/2017/NQ-HDND ngày 18/7/20 17 ye danh mc các dir an chun bj dâu tu
nam 2017 de thirc hin dâu tu nàm 2018 (viet tat là NQ 27) và Ngh quyt s

33/2O17ITNQ-HDND ye Kê hoch du tu cong nrn 2018 (vit tt là NQ 33).
ND huyn tiên hành các buOc
Trên ca so Ngh quyêt 28, Ngh quyêt 33,
chuân bj du tu theo quy dnh. Tuy nhiên, ye nguyen tác, muon dâu tu xây dung
Tung dài thI phài có di tIch lch sr di kern và phài dugc UBND tinh thông nhât
v chü truong. Trong khi do, du nàm 2017, UBND huyn dã hoàn thin hO so
và trinh UBND tinh cOng nhn di tIch lch sr Chiên thing Minh Long và di tIch
lch sr Can c each mng Nüi Mum. Den ngày 26/7/2018 UBND tinh rn0i có
quyt dinh cong nh.n (s 1187 và 1188 ngày 26/8/2018) và den ngày
26/10/2018, UBND tinh mOi thng nhât chii trtrong dâu tu xây dirng Tugng dài
Chiën thing cüa huyn Minh Long. VI vy den 31/10/2018, UBND huyn rn01
hoàn thin các buó'c chuân b dâu tu de thrc hin dâu tu cOng trInh Xây drng
Tu9'ng dài Chiên thäng vào närn 2019.
3. Dôi vói cong trInh Cãu Lang Ren
Di voi cOng trInh Cu Lang Ren, d kiCn kinh phi 01 t dông (lOng bô
tn cho xây lip) và chi thrc hin sau khi don v thi cOng khac phic xong nhflg
v tn st 10 (theo Báo cáo sO 462/BC-HDND ngày 27/6/2018 cüa Thuèg trirc
HDND huyn), LJBND huyn có báo cao bang van bàn cho Thuèng trçrc Huyn
üy, Thuà'ng trirc HDNID huyn và to chuc di kiern tra thrc tê.
4. 1Ji vó'i nguôn thu tiên si'r di1ng dat 11am 2019
UBND huyn chua bô trI kê hoch chi tiêt tr dâu närn. Vic phân khai
vn theo s thu thrc tê Va cO sir thông nhât cüa ThuOng tr\rc Huyn ày, Thu'Ong
trIc HDND huyn.
5. Mt so cong trInh khôi hrqng th'c Iiin thâp ho'n tng müc du tir
Mt so cOng trInh (Ti phi 1iic 01, 02 cüa là' trInh 112 và dr tháo Nghj
quyêt Dâu tu cOng 2019) nhu': Xây dçrng nba lam viêc xa di xã Long Mai, Xây
dixng nhà lam vic xà di xà Thanh An, Xây rn0i dp La Ta xã Long Hip, Xây
dmg 2 phông h9c diem truOng Yen Ngra MG và TH Long Son; Xây drng 1
diem phông hpc diem Ca Xen - TruOng mu giáo Long MOn, Xây drng dim
truOng tiêu h9c thOn K Hat, Xây mó'i dp suOi 1nh — Rung GO, Thanh An;
có tOng mi1c du tu dmg theo
Nba lam vic BGH truOng MG Long
Nghi. quyet sO 33 (khOng diêu chinh giàm TMDT). Tuy nhien, hin nay, so v0i
TMDT dugc phe duyt thI mt sO chi phi khOng thirc hin hoc thirc hin khOng
het (nhu dr phOng chi, cOng tác kiem tra nghim thu, bOi thuOng,...). Các cOng
trInh nay hâu hêt dã hoàn thành, nghim thu, do vây day là s lieu UBND huyn
báo cáo theo lOi lung thc hin tic tê, giá trt hoàn thành cüa cOng trInh d
nham dánh giá sat tinh hInh và di.r kien phân hO vOn phü hpp.
II. Vê Tir trInh sO 113/TTr-UBND ngày 27/11/2018 cüa UBND huyn
ye vic xin diêu chinh, bO sung kê hoch dâu hr cOng trung hn, nguôn von
Chuong trInh 30a, giai dojn 2016 — 2020
1. Ye sty cn thiêt diu chinh, b sung
Vic diu chinh, bè sung nhm dáp irng nhu cu phát trin và phü hçp v0i
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tInh hInh thrc t cüa huyn trong thOi gian dn cfing nhu tto duçc sr chii dng
trong vic xây dirng kê hoch khi dugc Trung u'o'ng, tinh bO sung vOn. Ci the:
1.1. V danh miic cong trinh chuyên dôi nguôn vn (NS tinh b trI,
không ho frI von 30a): 4,1 t dông
Chuyndi ngun vn di vol 01 cOng trInh: Trung Mu giáo Long San
(TMDT du kiên: 4,1 tdOng): Giü'a närn 2018, UBND tinh dã ho trg von ngân
sách tinh 4,1 t dông dâu tu cong trInh Trurng Mâu giáo Long San (Ti Quyêt
dinh sO 893/QD-UBND ngày 30/1 1/2017/2017cüa UBND tinh Quáng Ngãi). VI
vây, dOi vi nguôn vOn 30a, TJBND huyn dê nghj khOng bo trI dâu tu cong
trInh nay trong giai don 20 16-2020.
1.2. Loi bO khOi kê hoch trung htn tü' ngun vn 30a
1. Drng thirc hin, loai bO kliOi k hoach 20 16-2020: 16,4 t dng di vói
04 cOng trinh:
(1) Cu GO Dn (+ dung 2 du cu) (TMDT dir kin 6 tST dng): Cong
trInh nay duçc UBNID xã Long Mai dâu tu' tir nguOn vOn Chuo'ng trInh MTQG
xây drng nOng thôn rncri 2016-2017.
(2) Tram Y t xä Long Hip (TMDT dir kin 6 ti dng): Hiên nay, theo
phân cap quãn 1 dâu tu, day là cOng trinh do S Y tê thuc hin dâu tu (dOi vi
các Trtm y tê xã).
(3) DuO'ng tinh l 624- xórn Ong Vê (TMDT dx kin 1,5 t dng): Hin
dâu tu cOng trInh nay chua that 511 can thiet, hiu qua dâu tu không cao, vi cOng
trInh dir kiên 1,5 t dOng nhmg chi có 3 h dan. Xin 1oi bO dê uu tiên cho các
cOng trInh can thiêt khác.
(4) Ké chng st l khu dan cu Bãi Vçt (TMDT dr kin 2,9 tST dng): Khu
vrc nay It dan cu, vi vy chua that sr can thiêt dâu tu dOi vol cong trInh nay
trong giai don 2016-2020 tr nguôn vOn 30a. Han nü'a, cOng trinh dã cO trong
kê hotch xin von ngân sách cap trên.
1.3. COng trInh dã có trong kê hoich trung htn 2016-2020, tip tiic
thtrc hiên
Hin nay có 3 cOng trInh dà dugc TJBND tinh phê duyêt trong k hoach
trung han, dê ngh xem xét giü li dê thrc hin:
(1) Trumg Tiu h9c Thanh An: Nám 2017-2018 tinh có b tn ngun vn
Trái phiêu chInh phü xây dirng Ca si vt chat Truiing Tiêu h9c Thanh An (8
phOng). Tuy nhiên, dê xây dyng Trueing dt chuân quOc gia, can dâu tu xây
dirng mt sO phông chirc nàng theo quy dnh.
(2) TruO'ng tiu hpc Long Mai II: B trI du tu ca s 4t cht nhm dam
bào Trung dt chun qu6c gia.
(3) Nhà van hóa xã Long Hip: Xã Long Hip mO'i cO Trung tarn Van
hóa-Thê thao xã, chua có Nhà Van hóa xa dam bão theo tiêu chuân nOng thôn
mdi, tiêu chuan dO thi. Hin nay huyn dã bo trI xây dirng 4 nhà van hóa các xà
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Long Mai, Long Môn, Thai M và Long San dáp g theo tiêu chun nông
thôn môi, vi vy UBND huyn d xuât giü li danh mic cong trInh Nba van hóa
xä Long Hip dê xern xét xây dmg vào nàm 2020.
1.4. Cong trinh xin bô sung kê hoch trung hn 2016-2020, nguôn von
30a
Danh mic xin b sung: 07 cOng trInh: (1) Duèiig tr Trung tarn Y tê
huyn di câu Nuôc Siêng (câu Thip Xuyên) (TMDT 15 t); (2) Duà'ng t Câu
Song Phuó'c Giang di Xà TOn den Lc H, Long San (TMDT 12 ti); (3) Trug
mâu giáo Long Mai: Hang mc 04 phOng, 02 tang, Tung rào (TMDT 3,5 ty);
(4) Tr s& lam vic xa Long Mai (TMDT 4 t); (5) Duông Lang Mum - Ca Xen
(TMDT 7 ti); (6) Du'à'ng Cong Loan - GO Rc - Dung Cho'n -Tnh DO (TMDT
10 ti); (7) DuO'ng Xóm rnói di NTthc Cua (TMDT 15 ti).
Dày là các cOng trinb can thiêt dâu tu theo dnb hung phát triên kinh te xa hi, phát trin h t&ng dO th trung tam huyn ma Ngh quyêt Dàng b huyn,
Nghj quyêt HDND huyn dä dê ra trong giai doan 20 15-2020.
2. Ye vic diêu chinh, bô sung cong trinh có tong von cao ho'n sau khi
diêu chinh
Can cr Quyêt dnh s 999/QD-UBND ngày 28/12/2017 cüa UBND tinh
Quàng Ngai v vic diêu chinh kê hoach vOn dâu tu cOng trung han giai doan
2016-2020 thuc Chuang trinh mic tiêu quôc gia giàrn nghèo ben vmg tinh
Quáng Ngai; Cong van so: 1712/SKHDT-VX ngày 13/11/2018 cüa S& Kê hoach
và Du tu ye vic dr kiên kê hoach vOn DTPT Chuang trInh MTQG giàm
nghèo ben vng näm 2019; Ngh quyêt sO 29/2018/NQ-HDND ngày 14/12/2018
cüa HDND tinh Quàng Ngãi ye phân khai chi tiêt kê hoach dâu tu cOng näm
2019 thirc hin Chuo'ng trInh Mc tiêu quOc gia giãrn nghèo ben vüng;
Theo dO, tinli d1r kiên kê hoach vn chuo'ng trInh 30a giai doan 20162020 cüa huyn Minh Long là 152.160,8 triu dOng (cà d phOng 10%). Trong
do, da thc hin trong giai doan 2016-2018 là 54.080 triu dOng (närn 2016:
20.760 triu dOng, nàm 2017: 18.284 triu dOng, närn 2018: 15.036 triu dOng),
bô trI näm 2019: 42.124 triu dOng. Nhu' vy, u'ó'c cOn lai nàm 2020 l 55.957,8
triu dOng.
Qua rà soát, các cOng trinh có trong k hoach trung han giai doan 20162020 dugc tinh phê duyt cOn nhu câu thc hin là 3 cOng trInh vi tng mc
dâu tu d kien 13.500 triu dOng; VI vy d dáp ng nhu câu phát trin và ph
hgp vi tInh hInh thirc te cia huyn cüng nhu tao dugc sir chü dng trong vic
xây drng kê hoach khi duc Trung uang, tinh b sung van, UBND huyn xây
drng k hoach trInh HDND huyn xem xét, b sung vào K hoach du tu cOng
trung han, nguôn vOn Chuang trIrth 30a, giai doan 20 16-2020 trên dia bàn huyn
Minh Long dOi vi mt sO cOng trInh, d an, vol tng vn sau li diu chinh, b
sung, dir kiên là 80.000 triu dOng và dupc sp xp theo th t uu tiên. Can ci
vào khà nàng bO trI vOn cüa Trung uo'ng, tinh; UBND huyn trinh Ban ThuOT1g
v Huyn üy, HDND huyn xem xét, quyêt dtnh danh rnic cOng trInh theo th
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tir u'u tiên cho dn khi hêt vn). Ngoài ra, rnit so cong trInh ti T trinh nay,
UBNID huyn cüng dang tranh thu xin tinh bô trI tr các nguôn von khác.
2. Vê ni dung dâu tir cong trInh Dtrrng fir Trung tm Y t huyn di
cãu Nu*c Siêng (câu Thip Xuyên) và thü' tir u'u tiên
Dôi vi Cong trInh Duàng tr Trung tarn Y t huyn di cu Nu'c Siêng
(cau Thip Xuyên). Day là cong trinh trong quy hoch phát triên dO th huyn
Minh Long, dir kiên tOng mirc dâu tu là 15.000 triu dông, vói quy mO tuyên
du'ng dài 1 .800m, bang be tOng nhira. COng trInh bao gOrn Ca chi phi bOi
thithng, giãi phóng rnt bang. Trén tuyên duOng có imt sO cOng, h thông thoát
nuóc ngang, thoát nuO'c d9c, via he, cay xanh, din chiëu sang.
TJBND huyn d xuât thu tir uu tiên các cOng trInh trên co si cac Nghj
quyêt cüa Dáng b huyn và HDND ye phát triên kinh tê - xã hi giai don
2015-2020, cüng nhu vic hin nay mOt sO Cong trinh, UBND huyn dang tranh
thu xin tinh bô trI tr CáC nguOn vOn khác (cong trinh: Duè'ng Xórn rni di Nuó'c
Cua và cOng trInh Du'Ong Cong Loan - GO Rc - DuOng Chon -Tnh Do).
Trên day là báo cáo giâi trInh rnt s ni dung thrn tra cua Ban kinh tê xà hi, HDND huyn ye Kê hoch dâu tu cOng 2018, nhiêrn vu 2019 và diêu
chinh, bô sung ke hoach dâu tu cong trung han, nguOn von Chuang trInh 30a,
giai dotn 20 16-2020. UBND huyn báo cáo HDND huyn./.
T%/o'i ii!: liii:
- TT. HU, HDND huyii;
- Dai biêu HDND huyn;
- CT, các PCT;
- Ban Kinh tê -XH HDND huyn;
- Phông TC-KH.
- VP: C, PCVP;
- Lsu VT, TC-KH.
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