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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND
ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, Ủy
ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND
ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và định mức hỗ
trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến
Tre như sau:
1. Kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực
hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong đó quy định cụ thể định
mức hỗ trợ (%) cho từng công tác gồm có: lập hồ sơ xây dựng, thẩm định hồ sơ
xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý thực
hiện dự án.
Qua 03 năm triển khai thực hiện, tổng số công trình dân dụng (nhà văn
hóa xã, nhà văn hóa ấp), công trình giao thông (giao thông nông thôn cấp B, C,
D) nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre áp dụng Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND
là 436 công trình, với tổng mức đầu tư là 786,335 tỷ đồng, trong đó tổng chi phí
được hỗ trợ theo Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND là 48,150 tỷ đồng. Qua đó,
đã tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương có cơ sở thực hiện tốt công tác quản
lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Tuy nhiên, qua tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết
26/2017/NQ-HĐND còn một số hạn chế:
- Các mục chi phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND đa số các
chủ đầu tư đều không thanh toán hết mà chỉ thanh toán một vài chi phí. Nguyên
nhân là do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thanh toán các chi phí nên còn
lúng túng công tác thanh quyết toán.
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- Theo Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về
việc ban hành quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình giao thông
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre chỉ có phần mặt đường. Khi khảo sát thực tế
và thiết kế hồ sơ xây dựng có thêm phần nền hạ (san lấp mương, đào gốc dừa,
đóng cừ gia cố…). Do đó, hồ sơ xây dựng có phần khác so với thiết kế mẫu, thiết
kế điển hình.
- Trong quá trình lập dự toán Ban quản lý xã còn lúng túng, nhất là các
công trình có kỹ thuật phức tạp như cầu, cống cần phải khảo sát trước khi lập hồ
sơ để đảm bảo chất lượng công trình và tránh phát sinh tăng.
2. Đề xuất
Nghị quyết trên được xây dựng theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐCP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây
dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 20162020. Hiện tại, Trung ương chưa ban hành văn bản hướng dẫn mới thay thế Nghị
định 161/2016/NĐ-CP. Hiện tại, một số xã đã được giao nhiệm vụ chủ đầu tư để
triển khai thực hiện các công trình nhóm C quy mô nhỏ nhưng chưa được giao
vốn (sẽ phân bổ khi Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2021). Do đó, Ủy ban
nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND để các chủ đầu tư làm cơ sở triển
khai thực hiện cho đến khi Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn mới.
Đề xuất giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành,
UBND các huyện, thành phố tháo gỡ các khó khăn trong việc thanh quyết toán
các chi phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND.
Đề xuất giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, bổ sung thiết kế mẫu, thiết
kế điển hình các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
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