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BÁO CÁO 

Khó khăn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện những quy định về  

đầu tƣ đối với Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Thực hiện Công văn số 1266/SKHĐT-KTN ngày 03/9/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn 

khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách về huy động và sử dụng nguồn 

lực xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như 

sau: 

        I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

 1. Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tƣ xây dựng đối với một số dự án thuộc 

Chƣơng trình MTQG giai đoạn 2016-2020. 

 a) Khó khăn, vƣớng mắc 

 - Việc giao chủ đầu tư công trình đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ: 

 Việc giao chủ đầu tư cho UBND cấp xã theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP của 

chính phủ được huyện thực hiện từ năm 2017, nhằm nâng cao năng lực quản lý và 

tinh thần trách nhiệm của cấp cơ sở. Tuy nhiên qua thực tế triển khai thực hiện do 

năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ cấp xã còn hạn chế, đa số không nắm 

được các thủ tục đầu tư, lúng túng trong triển khai thực hiện, nên thường phó 

thác toàn bộ công tác quản lý dự án cho đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự 

án, giám sát và nhà thầu thi công trực tiếp đứng ra thực hiện hoặc Ban quản lý 

dự án đầu tư huyện làm thay; có những xã không nắm được quy trình thủ tục đầu 

tư, nghiệm thu, thanh quyết toán nên có nhiều trường hợp trong quá trình thanh 

tra, kiểm toán chủ đầu tư các xã không giải trình được, nhiều xã có văn bản đề 

xuất không làm chủ đầu tư và chuyển cho UBND huyện quản lý. 

Theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thì không có nội dung nào quy định việc 

giao chủ đầu tư cho cấp xã là nội dung bắt buộc, nên từ năm 2017 đến nay việc 

giao chủ đầu tư các công trình nhóm C quy mô nhỏ theo Nghị định 161/2016/NĐ-

CP thuộc Chương trình MTQG huyện giao Ban quản lý xây dựng dự án của huyện 

làm chủ đầu tư, cấp xã chỉ tham gia giám sát thực hiện công trình.  

- Việc lập, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình đối với các dự án nhóm C 

quy mô nhỏ: 

Đối với việc không lập Hồ sơ xây dựng công trình: Hầu hết các công trình 

thuộc Chương trình MTQG đều có tổng mức đầu tư nhỏ dưới 5 tỷ đồng nên huyện 
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lựa chọn thực hiện thủ tục thẩm định phê duyệt chủ trương theo quy trình rút gọn " 

danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ"  và Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo hướng dẫn tại Nghị định 

161/2016/NĐ-CP.  

Trên thực tế do các xã không làm chủ đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ 

mà là BQL dự án của huyện làm chủ đầu tư, nhưng không thực hiện lập Hồ sơ xây 

dựng công trình mà tiến hành lập Báo cáo KT-KT công trình như đối với các dự 

án thông thường khác (do huyện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, việc huy 

động nhân dân đóng góp kinh phí tham gia các dự án như xây dựng trường học, 

trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở làm việc… gặp khó khăn; qua thực tiễn thực hiện, 

người dân chủ yếu đóng góp bằng đất đai, ngày công lao động… trong các công 

trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi). 

Việc áp dụng thiết kế mẫu theo hướng dẫn chỉ là mẫu số chung vì tại một 

số công trình do yếu tố địa hình cần phải xử lý nền, cùng nhiều yếu tố khác mới 

đảm bảo áp dụng được thiết kế mẫu, điều đó đã gây khó khăn, lúng túng cho địa 

phương từ phương thức thực hiện đến bố trí vốn để thực hiện. 

 - Việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình khởi công mới thuộc dự án 

nhóm C quy mô nhỏ hoàn thành trước thời điểm giao kế hoạch vốn chi tiết cho 

dự án: 

Hằng năm UBND tỉnh không giao dự kiến kế hoạch đầu tư đến danh mục 

chi tiết hằng năm cho huyện trước 31/10, nên huyện không kịp hoàn thiện các 

thủ tục đầu tư như: phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định phê duyệt đầu tư dự 

án trước ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch. 

  b) Kiến nghị, đề xuất 

Việc giao chủ đầu tư và thực hiện lập Hồ sơ xây dựng công trình:  

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư các dự án 

và lựa chọn những dự án có quy mô, kết cấu đơn giản, không phức tạp, đáp ứng 3 

tiêu chí tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ đưa 

vào danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ để lập hồ sơ xây dựng công trình. 

 2. Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ƣơng và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phƣơng 

thực hiện Chƣơng trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020. 

  Hằng năm huyện đã thực hiện phân bổ vốn ngân sách trung ương thuộc 

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo các 

văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh.  

  Nguồn vốn huyện phân bổ đúng định mức giao vốn của UBND tỉnh; các 

danh mục dự án được lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và được trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng 

dẫn. 
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 3. Thông tƣ số 01/2017/TT-BKHĐT  

 a) Khó khăn, vƣớng mắc 

Quá trình triển khai gặp những khó khăn, vướng mắc về quy trình, hồ sơ 

thủ tục. Theo quy định tại Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/2/2017 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, danh mục dự án thực hiện chương trình phải do nhân 

dân lựa chọn và được lập từ cấp thôn (danh mục hợp lệ khi có trên 50% số hộ 

dân sống trên địa bàn biểu quyết thông qua). BQL cấp xã tổng hợp, gửi UBND 

cấp xã xin ý kiến HĐND cấp xã (hoặc Thường trực HĐND cấp xã) và hoàn 

thiện gửi xin ý kiến UBND cấp huyện. UBND cấp xã hoàn thiện và gửi UBND 

cấp huyện để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của UBND cấp 

huyện. Tuy nhiên, huyện chưa triển khai được việc lựa chọn dự án theo quy định 

nêu trên. 

  b) Kiến nghị, đề xuất: 

Việc lập danh mục từ thôn sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến kết quả 

giải ngân của chương trình. Vì vậy, đề nghị cho phép UBND cấp xã lập danh 

mục và gửi UBND cấp huyện để tổng hợp, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định. 

 II. THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH SAU NĂM 2020 

 - Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch và tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để từng bước nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho người dân cũng như trong giai đoạn tiếp theo phấn đấu 

thực hiện hiện các mục tiêu: Có kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội từng bước hiện 

đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp 

với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị 

theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân 

tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống 

vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.  

 - Giai đoạn sau năm 2020 đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG Xây dựng nông thôn mới. 

Trên đây là Báo cáo về những khó khăn vướng, mắc trong quá trình thực 

hiện những quy định về đầu tư đối với Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (eOffice);  

- Phòng Tài chính - KH (eOffice); 

- Lưu: VT.                                                                     
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