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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

Đề án thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tẫng kỹ thuật trên địa 

bàn thành phổ Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 theo hình thức Nhà nước hỗ 

trợ, nhân dân thực hiện trên địa bàn thành phố Cao Bằng  

 

Thực hiện Kế hoạch số: 588/KH-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của 

HĐND Thành phố Cao Bằng về việc giám sát việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao 

Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện đầu tư xây dựng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 

theo hình thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân thực hiện trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng. 

UBND phường Hòa Chung tiến hành xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Cao Bằng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện đầu tư xây dựng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-

2020 theo hình thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân thực hiện trên địa bàn phường 

Hòa Chung, như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. 

1. Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến Đề án được phê duyệt 

tại Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố đến 

toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn phường.  

Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến Đề án được phê duyệt tại 

Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 được UBND phường Hòa Chung 

rất coi trọng. Từ khi Quyết định 1515 được ban hành, UBND phường đã giao 

cho công chức chuyên môn in ấn Quyết định và Đề án gửi kèm công văn đề nghị 

các tổ trưởng tổ dân phố triển khai Quyết định 1515 đến toàn thể nhân dân trên 

địa bàn phường được biết hình thức Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp.  

UBND phường Hòa Chung đã công khai niêm yết Đề án 1515 tại các 

điểm công cộng như: Bảng tin tại trụ sở UBND phường, bảng tin của nhà văn 

hóa cộng đồng 15 tổ dân phố. 



2. Các văn bản đã ban hành đến các tổ dân phố để hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1515. 

UBND phường đã ban hành Công văn số: 66/UBND-ĐC ngày 06/7/2017 

về việc Tuyên truyền phổ biến đề án ban hành kèm theo Quyết định số 

1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Cao Bằng (gửi kèm 

công văn là Quyết định và Đề án 1515). 

3. Công tác khảo sát, rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư hàng năm trên 

địa bàn phường theo danh mục từng loại công trình. 

Hàng năm, UBND phường Hòa Chung đều xây dựng công văn yêu cầu 

các tổ dân phố tổng hợp các nhu cầu xây dựng công trình trên địa bản tổ. Các tổ 

dân phố có nhu cầu đầu tư xây dựng phải có biên bản họp tổ dân phố nhất trí 

việc đầu tư xây dựng theo phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện. 

Trong biên bản đều ghi rõ các kích thước, khối lượng công việc đó có chữ ký 

của Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các hộ dân được hưởng lợi.  

4. Thực hiện các thủ tục để trình HĐND cùng tấp thông qua tại các 

kỳ họp. 

UBND phường Hòa Chung xây dựng dự toán và tờ trình về việc đầu tư 

công trên địa bàn phường để trình HĐND phường ban hành nghị quyết đầu tư 

công theo đúng quy định của pháp luật. 

Các Nghị quyết đã được ban hành và thông qua trong các kỳ họp: 

- Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của HĐND 

phường Hòa Chung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và 

năm 2018 của phường Hòa Chung. 

- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của HĐND 

phường Hòa Chung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và 

năm 2019 phường Hòa chung.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 

1. Công tác chuẩn bị. 

Về trình tự, thủ tục; tiến độ; chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

dự án đầu tư, UBND phường Hòa Chung đều thực hiện đúng theo các công văn 

hướng dẫn của cấp trên như: Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của 

UBND Thành phố; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn số 3955/HD-UBND ngày 

13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.  

 



2. Kết quả thực hiện. 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Tên công trình Danh mục 
Tổng mức 

đầu tư 

Nhà nước 

hỗ trợ 

Nhân dân 

đóng góp 

Tiến độ 

thực hiện 

và giải 

ngân vốn 

Năm 2017 

1 
Đường GTNT 

Tổ 3, tổ 4, tổ 5  

Giao 

thông 
139,043 58,328 80,715 

Đã hoàn 

thành 

2 
Mương thoát 

nước tổ 12 

Mương 

thoát nước  
37,056 20,477 16,579 

Đã hoàn 

thành 

3 
xây dựng nhà 

văn hóa tổ 14 

Xây dựng 

nhà văn 

hóa  

240,00 45,00 195,00 
Đã hoàn 

thành 

 

Năm 2018 

1 
Đường GTNT 

tổ 2  

Giao 

thông 
5,463 1,834 3,629 

Đã hoàn 

thành 

2 
Đường GTNT 

tổ 5 

Giao 

thông 
25,743 8,643 17,100 

Đã hoàn 

thành 

3 Kè đường tổ 2 

Kè bảo vệ 

nền đường 

tổ 2 

66,063 36,396 29,667 
Đã hoàn 

thành 

4 Kè đường tổ 8 

Kè bảo vệ 

nền đường 

tổ 8 

57,043 28,367 28.676 
Đã hoàn 

thành 

5  Mương thủy lợi Tổ 15 25,770 20,950 4,820 
Đã hoàn 

thành 

6 

Mương Thủy 

lợi liên tổ ( Sửa 

chữa trạm bơm) 

Tổ 3,4,5 91,943 54,143 37,800 
Đã hoàn 

thành 

 

 



Năm 2019 

1 
Đường GTNT 

tổ 8 

Đường 

giao thông 

tổ 8 

99,862 70,586 29,276 
Đã hoàn 

thành  

2 
Đường GTNT 

tổ 9  

Đường 

giao thông  

tổ 9 

112,520 79,533 32,987 
Đã hoàn 

thành 

3 Mương thủy lợi  
Tổ 3,4,5,8 

10,15 
55,420 39,670 15,750 

Đã hoàn 

thành 

 

3. Đánh giá hiệu quả mang lại trong thực hiện Đề án được phê duyệt 

tại Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố tại địa 

bàn phường. 

Việc thực hiện theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1515/QĐ-

UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố đã mang lại hiệu quả lớn trong 

việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn phường. Thông qua đề án giúp 

người dân phát huy được nội lực trên địa bàn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng phục vụ đời sống của nhân dân. Với cách thức Nhà nước hỗ trợ, nhân 

dân đóng góp đã giúp phường Hòa Chung nâng cao chất lượng của các công 

trình do chính nhân dân được thực hiện và thi công. 

4. Công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị có liên quan, các chủ 

đầu tư và các nhà thầu thi công các hạng mục công trình. 

Phường Hòa Chung luôn nhận được chỉ đạo sát sao của UBND Thành 

phố, sự quan tâm hướng dẫn của các phòng chuyên môn trong việc thực hiện 

đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Phòng quản lý chuyên môn 

luôn tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ nhiệt tình trong việc hướng dẫn lập hồ sơ dự 

toán, thiết kế công trình, thanh quyết toán công trình,…  

Phường Hòa Chung có hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố đảm 

bảo hoạt động và phục vụ công tác xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên 

địa bàn phường. Việc xây dựng các công trình được bà con nhân dân nhất trí 

ủng hộ, hợp tác, tạo điều kiện thuật lợi, không gây khó khăn trong công việc.  

5. Công tác giám sát đầu tư cộng đồng. 

Việc giám sát của Ban đầu tư giám sát cộng đồng đã được thực hiện từ 

công tác thu thập rà soát nhu cầu, tiếp đến là lập hồ sơ dự toán và tiến hành thi 

công công trình.  



Trong quá trình thực hiện Ban GSĐTCĐ phường Hòa Chung giám sát về 

việc hoạt động của BQLDA phường, các tổ dân phố có công trình xây dựng 

trong việc chấp hành các quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng vật liệu, tiền 

đóng góp của nhân dân sử dụng mục đích có hiệu quả, không xảy ra tình trạng 

thất thoát sử dụng lãng phí. Góp phần đảm bảo chất lượng các công trình được 

đầu tư trên địa bàn phường. 

6. Công tác tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, thực 

hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư. 

Đối với công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, UBND phường 

đều mời chuyên viên phòng chuyên môn, lãnh đạo tổ dân phố, Ban giám sát 

cộng đồng và người dân được hưởng lợi tới nghiệm thu, đánh giá công trình 

được đầu tư, xây dựng. 

Công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án hoàn thành 

bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 đều được UBND phường Hòa 

Chung thực hiện đúng theo thời hạn và quy định của Quyết định 1515/QĐ-

UBND thành phố Cao Bằng, và theo hướng dẫn 3955/HD-UBND ngày 13 tháng 

12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn quản lý, 

thanh toán, quyết toán, các công trình thực hiện theo hình thức ngân sách nhà 

nước hỗ trợ  vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ưu điểm. 

Thực hiện theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1515/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2017 của UBND thành phố phát huy được nội lực của nhân dân trên 

địa bàn. Nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời 

sống của nhân dân.  

Việc xây dựng các công trình được bà con nhân dân nhất trí ủng hộ, hợp 

tác, tạo điều kiện thuật lợi, không gây khó khăn trong công việc. 

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 

Hạn chế: Phường Hòa Chung có địa hình phức tạp, một số khu dân cư đi 

lại khó khăn nên việc vận chuyển vật liệu đến chân công trình còn gặp một số 

khó khăn nhất định. Một số khu dân cư đời sống nhân dân chủ yếu là thuần nông 

nên nguồn lực dành cho việc đầu tư xây dựng các công trình tại đây rất nhiều 

hạn chế. 

 

 

 



IV. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT.  

1.Tăng mức hỗ trợ các công trình thoát nước được đầu tư xây dựng trên 

địa bàn phường Hòa Chung từ hỗ trợ 90% xi măng, cát, đá, sỏi, gạch, ống cống 

thành hỗ trợ 100% xi măng, cát, đá, sỏi, gạch, ống cống. 

2.Tăng mức hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa từ 10 triệu đồng lên 20 triệu 

đồng. 

Trên đây là báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-

UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 theo hình thức Nhà 

nước hỗ trợ, Nhân dân thực hiện trên địa bàn của UBND phường Hòa Chung./.  

 

Nơi nhận:          
- HĐND Thành phố Cao Bằng; 

- Lưu: VP. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Trang  
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