
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 2492 /UBND-NLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 9 năm 2016.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Kho Bạc nhà nước Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy (Khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội
đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân
gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa
đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn
với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn thuộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Thông báo số 240-TB/TU ngày 24/8/2016 của Thường trực
Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 23/8/2016;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số
912/SKH-KTN ngày 31/8/2016 về việc ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức
thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ đầu tư xây dựng các công trình

Giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là chủ đầu tư xây dựng các
công trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây

V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND
ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh



2

dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một
số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị
quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để xây dựng

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư cung cấp cấu
kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn (kênh Parapol cốt sợi thép phân tán mác
500), gối đỡ và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện giao tại trung tâm xã,
phường, thị trấn để kiên cố hóa kênh mương.

2.2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư cung cấp toàn bộ cột bê tông, vì kèo
thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến
chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để
xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.

2.3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là chủ đầu tư cung cấp toàn bộ xi
măng, ống cống (nếu có) và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến địa điểm thi công
gần nhất ô tô vận chuyển đến được để bê tông hóa đường giao thông trục thôn,
xóm; đường ngõ xóm; đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa.

3. Về tổ chức thực hiện

3.1. Đối với các sở, ban, ngành

- Tổ chức tập huấn cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các thôn,
bản, tổ dân phố về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thực
hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” và hướng
dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, kỹ thuật thi công xây dựng
kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà
văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công
trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với với các sở, ngành, Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố xem xét, cân đối nguồn vốn đầu tư từ các chương
trình dự án, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ xi
măng, ống cống, vật tư, vật liệu và hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành các cân đối nguồn lực
thuộc ngân sách tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ xi
măng, ống cống, vật tư, vật liệu và hỗ trợ kinh phí để thực hiện; thường xuyên
kiểm tra, giám sát, thanh toán, quyết toán kinh phí do Ủy ban nhân dân tỉnh
hỗ trợ đảm bảo đúng quy định hiện hành.
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng (được giao chủ
đầu tư) có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời cấu kiện, vật liệu xây dựng
kênh mương, nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân; vật liệu cung ứng phải đảm
bảo chất lượng theo đúng quy chuẩn của Nhà nước; về trình tự cung ứng vật
liệu, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định quy định hiện
hành của Nhà nước.

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây
dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Công Thương: căn cứ chức năng, nhiệm
vụ của cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thi công xây dựng các
công trình đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế mẫu đã ban hành.

3.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Thành lập (kiện toàn) Ban Chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã thực hiện các công

trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”
giai đoạn 2016-2020.

- Thẩm định, lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông
thôn mới theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư kiểm tra, cân đối nguồn vốn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh kế hoạch hỗ trợ vật tư, vật liệu và kinh phí để thực hiện.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý kinh phí mua xi măng, ống cống, vật
tư, vật liệu, cước vận chuyển, kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý và quản lý
chất lượng công trình; tham gia nghiệm thu, thanh, quyết toán các công trình
đảm bảo chất lượng, đúng thực tế thi công, tránh thất thoát, lãng phí.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quá trình
triển khai thực hiện các công trình thực hiện chính sách theo phương châm
“Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông
Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các ngành liên quan tổng hợp,
theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.3  Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo thực hiện các công trình thực hiện chính

sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp
ngày công, vật liệu, hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng để thi công xây
dựng công trình hạ tầng nông thôn mới theo phương châm “Nhân dân làm,
nhà nước hỗ trợ” giai đoạn 2016-2020.

- Tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể và thống nhất danh mục các công
trình để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
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- Tính toán ngày công, vật tư, vật liệu để tổ chức họp công khai cho nhân
dân; tính toán xi măng, ống cống, vật tư, vật liệu, cước vận chuyển và kinh
phí phục vụ công tác quản lý cho từng công trình để lập văn bản gửi Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố.

- Chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán và quyết toán công trình, chỉ đạo triển
khai thi công các công trình; cử cán bộ tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn
giao các công trình đã xây dựng xong cho thôn, bản, tổ dân phố để sử dụng và
bảo trì; quyết toán xi măng, ống cống, vật tư, vật liệu, cước vận chuyển hoặc
nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về tình hình và kết quả
thực hiện các công trình đã được xây dựng.

3.4. Đối với các thôn, xóm, bản, tổ dân phố
- Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực tự nguyện thực

hiện chủ trương của tỉnh thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân
làm, nhà nước hỗ trợ” giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức thực hiện và quản lý việc thực hiện các công trình theo phương
châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn.

- Thực hiện quản lý, bảo vệ, khai thác và bảo trì các công trình theo quy
định hiện hành.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về tình hình và kết quả
thực hiện các công trình đã được xây dựng.

Yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn
bản này; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Như Kính gửi;
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Trưởng Phòng KT CNLN;
- Lưu VT, (Dt 30).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Đình Quang

Trần Ngọc Thực


