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TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung DMCT xây dựng cơ bản
năm 2019 giao các xã, thị trấn quản lý và bổ sung có mục tiêu
kinh phí xây dựng Cầu kênh Bến đò xã Mỹ Thạnh Đông
Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội Đồng Nhân
Dân huyện Đức Huệ khóa XI, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch xây dựng cơ bản năm
2019;
Căn cứ Công văn số 1182/UBND-KT ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Long
An về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2019;
Căn cứ Công văn số 1783//UBND-KT ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh
Long An về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Công văn số 2813/UBND-KT ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Long
An về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2019;
Căn cứ vào nhu cầu bức xúc của các xã, thị trấn và nhu cầu để phấn đấu
hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới,
Nhằm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch XDCB
năm 2019 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, UBND huyện trình Hội
đồng nhân dân huyện xem xét có Nghị quyết thông qua về Điều chỉnh, bổ sung
DMCT xây dựng cơ bản năm 2019 giao UBND các xã, thị trấn quản lý và bổ sung
có mục tiêu kinh phí xây dựng Cầu kênh Bến đò xã Mỹ Thạnh Đông, với nội dung
như sau:
1. Đối với UBND xã Bình Hòa Nam (Nguồn vốn giao quản lý là vốn XSKT
xây dựng nông thôn mới năm 2019)
- DMCT đã giao: Xây dựng Nhà vệ sinh, Chợ cá xã Bình Hòa Nam, vốn kế
hoạch 413.000.000 đồng.
- DMCT điều chỉnh, bổ sung:
+ DMCT điều chỉnh giảm vốn kế hoạch: Xây dựng Nhà vệ sinh, Chợ cá xã
Bình Hòa Nam, với kế hoạch 14.442.000 đồng. Lý do: Quyết toán thực tế.
+ DMCT Bổ sung : Bê tông mặt đường Tuyến Rạch Gừa ấp 2, vốn kế
hoạch 398.558.000 đồng. Lý do: DMCT này là DMCT xã phấn đấu hoàn thành
Chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định về tiêu chí giao thông.

2. Đối với UBND xã Bình Thành (Nguồn vốn giao quản lý là vốn sự nghiệp
kinh tế năm 2019 và nguồn tăng năm trước)
- DMCT đã giao: Kênh BT1 (HM: Nạo vét, kết hợp làm đường), vốn kế
hoạch 300.000.000 đồng.
- DMCT điều chỉnh, bổ sung:
+ DMCT Điều chỉnh giảm vốn kế hoạch: Kênh BT1 (HM: Nạo vét, kết hợp
làm đường), với kế hoạch 193.526.000 đồng. Lý do: Quyết toán thực tế.
+ DMCT bổ sung: Cổng trụ sở UBND xã Bình Thành, vốn kế hoạch
143.613.000 đồng (Trong đó: Vốn SNKT năm 2019: 106.474.000 đồng, nguồn
tăng thu năm trước 37.139.000 đồng).
3. Đối với UBND thị trấn Đông Thành (Nguồn vốn giao quản lý là vốn sự
nghiệp kinh tế năm 2019)
- Không thực hiện DMCT đã giao: Cổng chào UBND thị trấn Đông Thành,
vốn kế hoạch 120.000.000 đồng. Lý do: Điều kiện thực tế chưa có vị trí xây dựng.
- Bổ sung DMCT: Trải đá 0-4 Đường từ đường Huyện đội Cầu sập đến
kênh số 2, vốn kế hoạch 120.000.000 đồng. Phụ ghi: DMCT này là DMCT bức
xúc của thị trấn.
4. Đối với UBND xã Mỹ Thạnh Đông
- Bổ sung vốn kết dư ngân sách huyện năm 2018 (Nguồn vốn sự nghiệp
kinh tế) cho UBND xã Mỹ Thạnh Đông hòa với vốn tài trợ của doanh nghiệp, thực
hiện danh mục công trình: Xây dựng Cầu kênh Bến Đò xã Mỹ Thạnh Đông, với
tổng mức vốn đầu tư: 220.000.000 đồng, trong đó:
- Vốn ngân sách nhà nước:

50.000.000 đồng.

- Vốn doanh nghiệp tài trợ: 170.000.000 đồng.
Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI kỳ họp thứ
12 xem xét, phê chuẩn và ban hành Nghị quyết; để Ủy ban nhân dân huyện tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND huyện;
- CT, các CT. UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT,TCKHth.
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