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BÁO CÁO
Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND
ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoa ̣ch UBND giao năm 2019
đến hết ngày 15/7/2019
Căn cứ giấy mời họp số 153/MH-UBND ngày /6/2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày
13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2019.
Trên cơ sở số liê ̣u báo cáo của UBND các huyê ̣n , thành phố và các ngành
liên quan. Sở Nông nghiê ̣p và PTNT báo cáo tiǹ h hiǹ h thực hiê ̣n Nghi ̣quyế t số
03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch tỉnh giao
năm 2019 đến hết ngày 15/7/2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về kiên cố hóa kênh mương
- Kế hoạch: Kiên cố hóa kênh mương 275km kênh mương bằng bê tông
đúc sẵn với tổ ng kinh phí nhà nước hỗ trợ 193,237 tỷ đồng.
- Kết quả lựa chọn nhà thầu: Đến ngày 13/3/2019, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH và Đầu tư
xây dựng Thành Hưng 02 gói thầu mua sắm cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn để
kiên cố hóa 275km kênh mương với tổng giá trị 193,189 tỷ đồng.
- Kế t quả cung ứng và thi công, lắ p đặt:
+ Tiế n đô ̣ cung ứng cấ u kiê ̣n : Đến hết ngày 15/7/2019 đã cung ứng được
223,10km/ 275km, đạt 81,13% kế hoa ̣ch tỉnh giao (tăn 57,18km so với kỳ báo cáo
ngày 15/6/2019 ).
+ Tiế n đô ̣ thi công, lắ p đă ̣t: Đã hoàn thành thi công lắp đặt 108,20km/ 275 km
kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, đạt 39,34% kế hoa ̣chtỉnh giao (tăng
59,03km so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019 ).
- Kế t quả giao vốn:
+ Đã cấp: 138,2/193,237 tỷ đồng, đa ̣t 71,52% kế hoa ̣ch.
+ Giải ngân: Đã hoàn thành giải ngân 138,2 tỷ/138,2 tỷ đồng, đạt 100%
vốn đã giao (đạt 71,52 % tổng kế hoạch vốn năm 2019).
2. Bê tông hóa đường giao thông nội đồng
- Kế hoạch: Bê tông hóa 111,0km đường giao thông nội đồng với tổ ng
kinh phí nhà nước hỗ trợ 33,23 tỷ đồng.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu: Đến nay toàn bộ các huyện đã hoàn thành
việc lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng, ống cống theo quy định.
- Kế t quả thực hiện:
+ Về tiế n đô ̣ cung ứng xi măng, ống cống: Đã cung ứng cho các xã trên địa
bàn các huyện 14.775,5 tấn xi măng và 763 ống cống (tăng 3.114,6 tấn xi măng
và 79 ống cống so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019 ).
+ Về tiế n đô ̣ thi công: Đã thi công hoàn thành 71,60km/111km đường, đạt
64,50% kế hoạch tỉnh giao (tăng 16,30km so với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019 ).
- Kế t quả giao vốn: Đã cấp 33,23 tỷ / 33,23 tỷ đồng, đa ̣t 100% kế hoạch.
3. Xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao,
khuôn viên
- Kế hoạch : Xây dựng 71 nhà văn hoá thôn , bản, tổ dân phố với tổ ng
kinh phí hỗ trơ ̣ 19,0 tỷ đồ ng . Bao gồm: 11 nhà tổ nhân dân được hỗ trợ tiền
mặt với kinh phí hỗ trợ 2,2 tỷ đồng; 60 nhà văn hóa thôn, bản được hỗ trợ
cấu kiện vớ i kinh phí hỗ trợ 16,8 tỷ đồng.
- Kết quả lựa chọn nhà thầu và cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản:
+ Kết quả lựa chọn nhà thầu : Đến ngày 30/4/2019, Sở Xây dựng đã hoàn
thiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản cho các
xã theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019.
+ Tiến độ cung ứng cấu kiện nhà văn hóa: Đến hết ngày 15/7/2019 đã hoàn
thành cung ứng xong 36 nhà/ 60 nhà, đạt 60% kế hoa ̣ch tỉnh giao (tăng 15 nhà so
với kỳ báo cáo ngày 15/6/2019 ).
- Tiế n độ thi công, lắ p đặt: Đế n thời điể m hiê ̣n ta ̣i đã thi công hoàn thành đưa
vào sử dụng 03 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân (02 nhà văn hóa tổ nhân dân và
01 nhà văn hóa thôn, bản), tăng 03 nhà so với kỳ báo cáo trước(02 nhà văn hóa tổ
nhân dân và 01 nhà văn hóa thôn, bản); 24 nhà đang thi công, hoàn thiện (02 nhà
văn hóa tổ nhân dân va01
̀ nhà văn hóa thôn, bản); các nhà văn hóa thôn, bản còn lại
đang chuẩ n bi ̣mă ̣t bằ ng xây dựn.g
- Tiến độ cấp vốn và giải ngân:
+ Đã cấp: 19,0 tỷ/19,0 tỷ đồng, đa ̣t 100% kế hoa ̣ch hỗ trợ xây dựng nhà
văn hóa thôn, bản.
+ Giải ngân: Đã hoàn thành giải ngân 10,6/19,0 tỷ đồng, đạt 55,79% tổng
vốn hỗ trợ đã giao để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân (Bao gồm:
8,4 tỷ/16,8 tỷ vốn hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản đạt 50% tổng vốn
hỗ trợ đã giao và 2,2 tỷ/2,2 tỷ để xây dựng nhà văn hóa tổ nhân dân, đạt 100%
tổng vốn hỗ trợ đã giao).
(Chi tiết có biểu đính kèm theo)
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kế hoạch cung ứng, tiếp nhận
1.1- Kế hoạch cung ứng: Thực hiện Thông báo số 20/TB-UBND ngày
18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày
13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Xây dựng đã
phối hợp với UBND các huyện/ thành phố xây dựng kế hoạch cung ứng cấu kiện
kênh bê tông đúc sẵn và cấu kiện nhà văn hoá đến các xã/ phường/ thị trấn trên địa
bàn các huyện, thành phố để tổ chức triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện (Kế
hoạch số 32/KH-SNN ngày 13/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch
số 559 /KH-BQLDA ngày 25/4/2019 của Sở Xây dựng); Riêng kế hoa ̣ch cung
ứng chi tiết xi măng, ống cống theo tháng thì UBND các huyện tự lập kế hoạch để
tổ chức triển khai thực hiện.
1.2- Kế hoac̣ h tiế p nhâṇ : Đến nay UBND các huyê ̣n , thành phố đã hoàn
thành kế hoạch tiếp nhận cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn và cấu kiện nhà văn hóa
thôn, bản chi tiết, cụ thể gửi Sở Nông nghiê ̣p và PTNT , Sở Xây dựng phố i hơ ̣p
với đơn vi ̣cung ứng triển khai cung ứng cấu kiện c ho các xã / phường/ thị trấn
theo kế hoạch đăng ký.
2. Về tiế n đô ̣ triển khai thực hiện
- Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, cấu kiện nhà văn hóa
và xi măng, ống cống: Cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.
- Tiến độ thi công: Nhìn chung tiến độ bê tông hóa đường giao thông nội
đồng cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tiế n đô ̣ thi công, lắ p đă ̣t kênh
mương và nhà văn hóa thôn, bản tổ nhân dân còn chậm, nguyên nhân chính là
do tình hình thời tiết đang trong mùa mưa bão nên khó khăn trong viê ̣c thi công,
xây dựng công trin
̀ h.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để hoàn thành kế hoa ̣ch xây dựng
03 công triǹ h theo Nghị quyết số
03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Sở
Nông nghiệp và PTNT đề nghị các giải pháp thực hiện như sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ , thủ tục các công trình xây
dựng theo hướng dẫn của ngành và hướng dẫn liên ngành và đăng ký cấ u kiê ̣n
kênh, nhà văn hóa, xi măng, ống cống theo kế hoạch.
- Chỉ đạo UBND các xã/ phường/ thị trấn tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến
độ thi công, lắp đặt nhà văn hóa đố i với những nơi đã đươ ̣c cung ứng đầ y đủ cấ u
kiê ̣n; riêng việc thi công, lắp đặt kênh mương và bê tông hóa đường giao thông
nô ̣i đồ ng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới và diện
tích lúa đã gieo cấy.
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2. Các Chủ đầu tư (Sở Nông nghiê ̣p và PTNT , Sở Xây dựng): Bám sát
kế hoa ̣ch đã xây dựng , phối hợp với nhà thầu để kip̣ t hời cung ứng đảm bảo tiế n
đô ̣ thi công , lắ p đă ̣t ta ̣i cơ sở ; tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở trong quá
trình tổ chức thực hiện thi công lắp đặt các công trình , đảm bảo yêu cầ u về kỹ ,
mỹ thuật . Kịp thời nắm bắt tình hình , báo cáo UBND tin̉ h giải quyế t các khó
khăn, vướng mắ c trong quá triǹ h thực hiê ̣n.
3. Các nhà thầu cung ứng cấu kiện kênh + nhà văn hoá, xi măng và
ống cống: Căn cứ kế hoạch của các chủ đầu tư tổ chức cung ứng đảm bảo đúng
tiến độ thực hiện.
Trên đây làbáo cáo kết quả, tiế n đô ̣ thực hiê ̣n Nghi quyế
t số
03/2016/NQ-HĐND
̣
ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉn h năm 2019 đến hết ngày 15/7/2019.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng; Giao thông- Vâ ̣n tải;
Tài chính; Kế hoa ̣ch và Đầ u tư;
- UBND các huyê ̣n, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VTBình.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Hàm
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