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UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 

 
Số:            /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Lệ, ngày       tháng 6  năm 2018 
 

BÁO CÁO 

   Kết quả thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm  

     và điều chỉnh bổ sung danh công trình XDCB 6 tháng cuối năm 2018 

Ủy ban nhân quận báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, với nội dung chủ yếu sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 

Năm 2018 là năm thứ 2 thực hiện phân cấp vốn đầu tư theo quyết định phân 

cấp của UBND Thành phố cho các quận huyện nhằm chủ động trong công tác xây 

dựng cơ bản đầu tư cơ sở vật chất. Đây là thuận lợi cho quận Cẩm Lệ chủ động thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội hiện 

nay. 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện tích cực, tập trung triển khai thực 

hiện các Kết luận của Thành ủy, Quyết định của UBND Thành phố, Nghị quyết của 

Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận. UBND quận tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm liên quan xây dựng cơ bản.  Thành lập Tổ công tác kiểm định đến 

bù thực hiện 2 dự án vốn Trung ương là Đường Hòa Thọ Tây đi khu dự án đường giao 

thông nội thị, tiếp tục và tích cực triển khai thực hiện Thông báo kết luận 138-TB/TU 

của BTV Thành ủy Đà Nẵng. 

Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan hoạt động xây dựng cơ bản tổ chức việc triển 

khai các nhiệm vụ liên quan công tác xây dựng cơ bản. rà soát giải quyết kiến nghị của 

cử tri. Tổ chức việc xây dựng quy định về quản lý đầu tư, mua sắm tài sản trên địa bàn 

quận. Tiếp tục rà sóat bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2017-2020. 

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc, thực hiện tốt việc thường xuyên tiếp công dân, đảm bảo công khai, minh bạch, 

đúng chế độ chính sách của Nhà nước. 

Lãnh đạo UBND quận thường xuyên theo dõi, kiểm tra các công trình XDCB 

nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo 

thiết kế được duyệt, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát 
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sinh trong quá trình thi công và giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

nhà thầu triển khai các công trình. 

II. Tình hình triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư 

1. Các dự án vốn hỗn hợp Trung ương và Thành phố 

a) Dự án Đường nối từ đường Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường 

Hòa Thọ Đông và Dự án Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ. Quận ủy, HĐND, 

UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam quận đã làm lễ ra quân ngay sau Tết Nguyên đán 

và khởi công thực hiện đầu tư 2 công trình trên. Đến nay, dự án đường giao thông 

nội thị đang triển khai khối lượng thực hiện khoảng 20%, tập trung thực hiện ở 

những khu vực tương đối thuận lợi. Dự án đường Hòa Thọ Tây đi khu dân cư 

Phong Bắc đang tập trung cho công tác giải tỏa đền bù. 

2. Dự án Vốn ngân sách thành phố: 10 công trình  

Đã triển khai thi công 8 công trình, khối lượng thực hiện từ 40-60%, đang tập 

trung đẩy nhanh tiến độ 4 công trình trường học như Trường Thái Thị Bôi, Trần 

Văn Dư, Nguyễn Như Hạnh, Trần Nhân Tông (GĐ 2) kịp thời đưa vào sử dụng năm 

học 2018-2019; Công trình Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho trường THCS 

Nguyễn Văn Linh đang hoàn chỉnh hồ sơ đấu thầu dự kiến thực hiện trong tháng 7, 

công trình đường giao thông nội bộ vùng rau La Hường đang cắm mốc để triển khai 

thi công. 

Tổng số vốn thành phố đã giải ngân 20,2 tỷ đồng đạt 22,2% KH vốn; Ước 

thực hiện 6 tháng 32% 

3. Công trình vốn ngân sách quận: Công trình mới năm 2018 gồm : 55 

công trình, trong đó có 8 công trình giao thông dừng triển khai vì trùng với dự án 

đường giao thông nội thị được đầu tư nguồn vốn Trung ương, công trình khu dân cư 

Hòa Thọ Tây (GĐ1) vốn hỗn hợp Thành phố, quận, và huy động các hộ tiểu thương 

không bố trí vốn. Còn lại 46 công trình.  

Kết quả thực hiện như sau:  

a) Công tác lựa chọn nhà thầu: 

Trong số 46 công trình vốn ngân sách quận năm 2018 có 7 công trình đấu 

thầu (trong đó có 4 công trình đấu thầu qua mạng) và 39 công trình chỉ định thầu. 

Các công trình vốn quận là những công trình nhỏ nên phần lớn thực hiện chỉ định 

thầu. Việc lựa chọn nhà thầu căn cứ vào năng lực và uy tín đã thực hiện những công 

trình trước đây và ưu tiên cho những doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

b) Công tác triển khai thi công: 
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Đến nay đã có 21 công trình triển khai thi công, trong đó có 6 công trình đã 

hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình khác thi công trên 50% khối 

lượng, đặc biệt các công trình trường học sẽ đẩy nhah tiến độ kịp thời bàn giao đưa 

vào sử dụng cho năm học mới 2018-2019.  

Các công trình còn lại đang xúc tiến các thủ tục để triển khai trong tháng 7 

năm 2018. 

c) Công tác giám sát: 

Tất cả các công trình vốn ngân sách quận điều có quyết định thành lập giám 

sát cộng đồng. Đối với các công trình giao thông, đường mương thoát nước đơn vị 

giám sát cộng đồng gồm các tổ trưởng tổ dân phố, thanh tra nhân dân của UBND 

các phường, quyết định thành lập giám sát cộng đồng là của chủ tịch UBND 

phường. Đối với các công trình công cộng thì giám sát cộng đồng là đại diện đơn vị 

sử dụng, tổ giám sát cộng đồng sẽ phối hợp cùng cán bộ giám sát của BQLDA giám 

sát toàn bộ quá trình thi công của công trình. Nhờ công tác phối hợp với tổ giám sát 

cộng đồng tốt nên chất lượng các công trình được đảm bảo.   

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn được triển khai thực hiện 

đúng quy định, đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật và phát huy được hiệu quả sau đầu 

tư. Công tác bảo hành công trình được quan tâm thực hiện tốt. Vai trò giám sát của 

các ban ngành đoàn thể liên quan đã có những tác động tích cực trong việc kéo dài 

tuổi thọ của các công trình, dự án. 

d) Công tác nghiệm thu và thanh toán vốn: 

Thực hiện các thủ tục, trình tự nghiệm thu từng phần, từng công đoạn và kết 

thúc dự án theo đúng quy định. Hoàn thành thanh quyết toán công trình.  

Tính từ ngày 01/01/2018 đến nay UBND quận phê duyệt quyết toán 36 công 

trình, tổng giá trị 23,3 tỷ; tiết kiệm sau quyết toán 111,5 triệu đồng. Chủ yếu các 

công trình thực hiện năm 2016 và 2017. 

Các công trình khởi công mới khới lượng thực hiện thấp nên hồ sơ phê duyệt 

BCKTKT trong thời gian gần đây nên mới chỉ ở giai đoạn tạm ứng hợp đồng. 

Tổng thanh toán cho các đơn vị thi công thuộc danh mục và kế hoạch vốn 

năm 2018 là: 11,2 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch vốn. Ước 6 tháng đạt 36%. 

Đánh giá chung: 

 Nhìn chung, công tác triển khai các bước về đầu tư xây dựng cơ bản thực 

hiện đúng quy trình, công khai hơn, triển khai lấy ý kiến nhân dân trước khi thi 

công công trình, giám sát cộng đồng được tăng cường, chất lượng công trình được 

nâng cao. Tuy vậy, công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, danh mục công trình còn bổ 
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sung nhiều, các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng gặp khó khăn về mặt bằng do 

thành phố chưa phê duyệt. Tiến độ giải phóng mặt bằng cho các công trình chậm, 

giải ngân các công trình thuộc các nguồn vốn thấp. 

B. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH 

VỐN XDCB NĂM 2018 THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH QUẬN  

Qua triển khai thực hiện công tác XDCB 6 tháng đầu năm, khả năng cân đối 

vốn, giải quyết các kiến nghị của cử tri và thực hiện các kết luận của TT Quận ủy, 

UBND quận đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục và KH vốn các công trình 

XDCB năm 2018 như sau:  

I.Về vốn:      

Đề nghị bổ sung tăng so với Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 

năm 2017 của HĐND quận là: 2,0 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2017. 

Như vậy tổng vốn XDCB năm 2018 là:    55,154 tỷ đồng. 

Trong đó:  

Vốn thành phố phân cấp:     47,154 tỷ đồng. 

Vốn tăng thu năm 2017:                   8,0 tỷ đồng 

II.Về danh mục công trình thực hiện đầu tư: 

Tổng công trình thực hiện đầu tư mới năm 2018 theo NQ 39/NQ-HĐND là: 

55 công trình.  

Trong đó: 

1. Công trình đủ điều kiện đầu tư: 47 công trình. 

2. Danh mục công trình không thực hiện được gồm có 9 công trình vì được 

đưa vào dự án đường giao thông nội thị thuộc nguồn vốn Trung ương và 01 công 

trình vướng giải tỏa với KH vốn là: 3,657 tỷ. (Phụ lục 01/BC-XDCB).  

3. Danh mục công trình mới đề xuất bổ sung 6 tháng cuối năm: 8 công trình 

(Phụ luc 02/BC-XDCB). 

Trong đó:  

- có 5 công trình giáo dục bức xúc về phòng học và cần thiết phải sữa chữa để 

phục vụ cho năm học 2018-2019. 

- 2 công trình bố trí vốn thanh quyết toán do những công trình do Ban quản lý 

dự án các công trình xây dựng hạ tầng đô thị quận (phòng QLĐT) điều hành dự án, 

là những công trình được đầu tư năm 2015 từ nguồn vốn TP, sau khi thực hiện phân 

cấp vốn đầu tư các công trình này thuộc nguồn vốn quận. Đến nay, đã phê duyệt 
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quyết toán nhưng kế hoạch vốn năm 2018 không bố trí đề xuất bổ sung để trả nợ 

dứt điểm.  

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình khu phố chợ Hòa Thọ Tây (GĐ1). 

Công trình này chưa bố trí vốn do cuối năm 2017 công tác giải phóng mặt bằng bị 

vướng nên không bố trí vốn, nay đã thi công được trên 50% khối lượng công trình 

đề xuất bổ sung để thanh toán khối lượng. 

III.Về danh mục công trình CBĐT năm 2018 

Theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND của HĐND quận có công trình thực hiện 

chuẩn bị đầu tư. Song qua quá trình triển khai báo cáo như sau: 

1.Các công trình không thực hiện CBĐT năm 2018: 

Có 10 công trình, trong đó có 8 công trình trùng được đưa vào dự án đường 

GTNT thuộc nguồn vốn Trung ương, 1 công trình không thực hiện được do vướng 

giải phóng mặt bằng, 1 công trình dừng để kêu gọi xã hội hóa. (Phụ lục 03/BC-

XDCB) 

2.Các công trình đề xuất bổ sung danh mục CBĐT năm 2018 

Xuất phát từ những công trình CBĐT năm 2018 chưa đủ điều kiện thực hiện 

và đang vướng mặt bằng, để đảm bảo thủ tục và kế hoạch vốn năm 2019, UBND 

quận đề nghị bổ sung danh mục công trình CBĐT năm 2018 gồm: 20 công trình 

(Phụ lục 04/BC-XDCB). 

Trong đó:   

Đẩy danh mục công trình CBĐT 2019 lên 2018 gồm: 5 công trình 

Bổ sung danh mục CBĐT 2018: 15 công trình. 

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng dự án Đường nối từ đường Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc phường Hòa Thọ 

Đông, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ. 

2. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trường học 02 buổi/ngày, 

sữa chữa các trường học đảm bảo phục vụ kịp thời năm học mới 2018-2019. 

3. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD quận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục pháp lý liên quan để khởi công mới các công trình đã bố trí vốn kế hoạch. 

4. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình vốn ngân sách thành 

phố và quận hoàn thành trước 30/10/2018, đồng thời đề nghị thành phố bố trí vốn 

để khởi công xây dựng trong năm 2019. 
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5. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo của UBND quận về kết quả thực hiện công tác đầu tư 

xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm trình TT Quận ủy, HĐND quận biết chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:      TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT Quận ủy (b/c);                                                         CHỦ TỊCH 
- TT HĐND quận (b/c); 

- Lưu: VT,TCKH. 

 

 

          Lê Văn Sơn 
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