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BÁO CÁO
Về kết quả giải quyết các nội dung của Kết luận số 17/KL-HĐND ngày
15/10/2018 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác đầu
tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn trên địa bàn huyện
Ngày 15/10/2018, Thường trực HĐND có Kết luận số 17/KL-HĐND về
kết quả giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn trên địa bàn
huyện. UBND huyện báo cáo việc thực hiện Kết luận này như sau:
1. Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành Ban
Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cùng các ngành, UBND xã (thị trấn) đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, đặc
biệt là các công trình mang tính cấp bách như Công trình Kè thị trấn Đông
Thành, Kênh – cầu 61 B, Rạch Tràm – Mỹ Bình, đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình.
Tính đến thời điểm này tiến độ thực hiện các công trình này, cụ thể như sau:
- Công trình Kè thị trấn Đông Thành đã hoàn thành chương trình bồi
thường đợt 1. Phần chi phí bồi thường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng
huyện đã tiến hành chi trả cho các hộ dân.
- Công trình đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình: tổng chiều dài toàn tuyến là
10,663 km, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đoạn Km 2 + 211,45 đến
km 10 + 663. Đã lập phương án bồi thường GPMB đoạn từ km 0 + 000 đến km
2 + 211,45, đối với đoạn này, còn vướng 07 hộ, đang tiến hành vận động.
- Công trình cải tạo nâng cấp kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình: đã bàn giao
mặt bằng thi công qua 05 xã (BHH, BT, MB, MTT, MQT), đối với mặt bằng thi
công đi qua xã MQĐ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã triển khai
phương án GPMB cho dân theo nội dung điều chỉnh phương án thiết kế.
- Công trình Kênh – cầu 61 B: hoàn thành công tác GPMB, hoàn chỉnh hồ
sơ quyết toán.
2. UBND huyện đã tập trung tháo gỡ khó khăn trong xây dựng cơ bản, xử
lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, cụ thể như việc Công ty
Ngân Hồng Phát lấy đất bờ kênh Maren – Rạch Gốc, do đã hết thời hiệu xử phạt
vi phạm hành chính, Công ty Ngân Hồng Phát không thể trả lại hiện trạng ban
đầu của bờ kênh do đất đã chuyển đi san lấp công trình, nền nhà ở của dân. Do
đó UBND huyện có giải pháp xin ý kiến của Thường Trực Huyện ủy cho áp
dụng đơn giá 49.000/1m3 (theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành quy định giá trị
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bằng tiền của 1m3 đất tại hầm đất) nhân với số lượng đất Công ty Ngân Hồng
Phát đã lấy đi, số tiền này sẽ được UBND xã MTĐ sử dụng để làm đường giao
thông nông thôn trên tuyến Rạch Gốc-Maren. Vấn đề này đã được Thường trực
Huyện ủy đồng ý theo đề xuất của UBND huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã xác định được số lượng đất công ty Ngân Hồng Phát lấy là
1885,1 khối đất, các cơ quan chuyên môn đang thực hiện các công việc tiếp theo
liên quan đến nội dung này và quan điểm của UBND huyện đối với việc xử lý vi
phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi là từ thời điểm này trở đi nếu đơn vị nào
để tiếp tục xảy ra tình trạng trên thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tuyệt đối không
được phép ra quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền nếu có sai phạm như
trên (Thông báo số 413/TB-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện).
3. UBND tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện
công tác nghiệm thu, quyết toán các dự án đúng theo quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo chất lượng các công trình đưa vào khai thác sử dụng, hạn chế
mức thấp nhất nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
4. UBND huyện rất quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đối với 03 đơn vị (thị
trấn Đông Thành, Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Nam) nhằm đáp ứng nhu cầu
nông thôn mới và đô thị văn minh trong thời gian tới. Đã chỉ đạo Ban Quản lý
Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, phối hợp cùng Phòng Tài chính- Kế hoạch khảo
sát lập hồ sơ thiết kế các dự án trên địa bàn tham mưu UBND huyện xem xét bố
trí vốn đầu tư năm 2019 và 2020. Ưu tiên xã Mỹ Thạnh Đông và Bình Hòa Nam
hoàn thành Nông thôn mới theo Nghị Quyết. Trong vốn kế hoạch trên địa bàn
huyện năm 2018 là 136.668 triệu đồng, mức phân bổ cho thị trấn Đông Thành là
12.687 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 9,28%); Bình Hòa Nam là 18.492 triệu đồng
(chiếm tỷ lệ 13.53%), Mỹ Thạnh Đông là 9.673 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 7,08%)
5. Đối với tiến độ quyết toán hạng mục đền bù chợ Giồng Ông bạn và
chuyển đổi công năng hạng mục san nền, mua đất xây dựng chợ Giồng Ông bạn
về trường THCS Bình Thành: Dự án đền bù chợ Giồng Ông bạn đang chờ thẩm
định giá đất để hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Sau khi UBND xã Bình Thành hoàn
thành hồ sơ quyết toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kết hợp Phòng
Tài Chính- Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cho chủ trương điều chỉnh
công năng từ đất xây dựng chợ sang đất xây dựng trường theo quy định. Tuy
nhiên đến thời điểm này, UBND xã Bình Thành chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết
toán.
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6. Đối với Giếng nước ấp 4, xã Mỹ Bình được UBND huyện bố trí nguồn
vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2008 tại quyết định số 44/QĐ-UBND ngày
18/12/2008 đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 23/3/2009. Gồm 04 hạnh mục:
công nghệ lọc, bồn chứa, đài nước và giếng khoan. Tổng giá trị đầu tư: 432 triệu
đồng, trong đó xây lắp 406 triệu và chi phí khác 26 triệu. Nguồn nước được bơm
từ giếng khoan độ sâu 280 m, bơm lên bồn chứa qua công nghệ lọc sau đó bơm
lên đài cung cấp cho các hộ dân sinh hoạt.
Nhà vệ sinh Trường THCS - THPT Mỹ Bình vừa mới đầu tư xây dựng
nằm gần giếng nước. Khu vệ sinh thoát theo đường ống ra hầm tự hoại qua bể
lọc, lắng sau đó thoát ra hệ thống cống thoát nước khuôn viên trường. Vì thế,
việc xây dựng nhà vệ sinh không ảnh hưởng đến nguồn nước của giếng nước.
Tuy nhiên, giếng nước khu vực ấp 4, xã Mỹ Bình đã được đầu tư và đưa
vào khai thác gần 10 năm đã xuống cấp, nhu cầu sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh
ở khu vực này tăng, công suất của giếng không còn đáp ứng đủ nhu cầu của
người dân khu vực này. Hiện nay, Trường THCS-THPT Mỹ Bình đang được
đầu tư đài nước, hồ nước ngầm 30m3 và 60m3, chưa đầu tư giếng khoan và công
nghệ lọc, UBND huyện đã chỉ đạo khảo sát thiết kế, tiến hành các thủ tục cần
thiết, tiến hành các thủ tục để xin ý kiến cơ quan cấp trên xem xét tăng hạng
mục giếng khoan, hệ thống lọc nhằm phục vụ cho Trường THCS – THPT Mỹ
Bình và hòa chung vào đường ống hiện hữu cung cấp cho các hộ dân ấp 4, xã
Mỹ Bình và ấp 1, xã Bình Thành. Nếu được đồng ý, thì giếng nước này sẽ được
đầu tư để đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp nước sạch thay cho giếng nước khu vực
ấp 4, xã Mỹ Bình.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu của Kết luận số 17/KLHĐND về kết quả giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn
trên địa bàn huyện của UBND huyện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TT.HĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thanh Nguyên
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