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BÁO CÁO THẨM TRA  
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Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch mua sắm - sửa chữa tài sản, 

kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2018 và dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, 

kế hoạch mua sắm - sửa chữa tài sản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2019 của 

huyện Côn Đảo như sau:  

A. CƠ SỞ, TÀI LIỆU THẨM TRA: 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về giao nhiệm vụ thu ngân 

sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2017 về nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản, sự nghiệp 

kinh tế năm 2018;  

Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 26/6/2018; Quyết định số 13/QĐ-HĐND 

ngày 29/10/2018 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, về việc điều chỉnh chỉ tiêu 

kế hoạch vốn năm 2018; 

Thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐND, ngày 29/10/2018 của Thường trực 

HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Chín của 

HĐND huyện;  

Tài liệu phục vụ công tác thẩm tra gồm: Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 30 

tháng 11 năm 2018 về tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm sửa chữa 

tài sản năm 2018, và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo số 398/BC-

UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018; về tình hình thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp kinh 

tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Phương án phân bổ nhiệm vụ 

chi ngân sách năm 2019; Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 về 

tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018; và dự toán thu - 

chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

B. KẾT QUẢ THẨM TRA 

I. THẨM TRA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019: 

1. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018: 

a. Tổng thu NSNN năm 2018 (không tính thu chuyển nguồn và kết dư ngân 

sách) ước thực hiện là 324.712 triệu đồng đạt 105,70% so với dự toán năm 2018 

Trong đó ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 303.093 triệu đồng, đạt 
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104,94% dự toán năm. Ước thu NSNN trên địa bàn là 74.175 triệu đồng, đạt 

129,30% dự toán năm, trong đó ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 

52.556 triệu đồng, đạt 134,77% dự toán năm.  

* Các nguồn thu có tỷ lệ vượt dự toán cao là như: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 5.400 triệu đồng, đạt 

168,75% dự toán năm. Trong đó, thuế giá trị gia tăng: 4.400 triệu đồng, ngân sách 

huyện được hưởng theo phân cấp 2.816 triệu đồng, đạt 251,43% dự toán năm, tiến 

độ thu ổn định chủ yếu từ Đội khai thác đá Côn Đảo, Cảng hàng không Côn Đảo, 

Khách sạn Tân Sơn Nhất. 

- Lệ phí trước bạ: 1.700 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân 

cấp 1.700 triệu đồng, đạt 242,86% dự toán năm. Số thu phát sinh từ lệ phí trước bạ 

xe máy, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng. 

- Thuế thu nhập cá nhân: 8.000 triệu đồng, đạt 173,91% dự toán năm; ngân 

sách huyện được hưởng theo phân cấp 3.868 triệu đồng, đạt 251,82% dự toán năm. 

Thu từ Cảng hàng không Côn Đảo, Chi nhánh Tổng công ty du lịch Sài gòn tại Côn 

Đảo, Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động và hồ sơ chuyển nhượng bất động sản 

tăng, trong đó 01 cá nhân nộp thuế 900 triệu đồng từ chuyển nhượng bất động sản; 

cá nhân nộp thuế khoán. 

- Thu tiền sử dụng đất: 10.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp 10.000 triệu đồng, đạt 200% dự toán năm. Chủ yếu thu từ các hộ gia đình 

hết thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất ghi nợ trước để chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, giao đất mới. 

- Thu tiền thuê đất: 2.777 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng theo phân 

cấp 2.777 triệu đồng, đạt 277,70% dự toán năm, từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ 

gia đình. 

- Thu khác ngân sách: 4.152 triệu đồng, đạt 388,76% dự toán năm; ngân sách 

huyện được hưởng theo phân cấp 3.120 triệu đồng, đạt 367,92% dự toán năm từ 

tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, thu hồi kinh phí trợ giá nước và trợ giá vận 

chuyển hành khách còn thừa sau quyết toán năm 2017 là 524 triệu đồng, kinh phí 

chương trình bình ổn giá 212 triệu đồng, nộp trả kinh phí dự án đường trục phía 

Bắc Trung tâm Côn Đảo do chuyển sang vốn ngân sách tỉnh 830 triệu đồng, thu tiền 

đền bù thu hồi đất năm 2017 nộp vào ngân sách 2018 là 735 triệu đồng và các 

khoản thu khác. 

* Bên cạnh đó, vẫn còn những nguồn thu không đạt dự toán đề ra là: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Thuế thu nhập doanh 

nghiệp: chỉ đạt 54,55% dự toán năm; Thuế tài nguyên: chỉ đạt 77,78% dự toán năm. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thuế giá trị gia tăng: đạt 

86,59% dự toán năm, mặc dù lượng khách du lịch tăng cao nhưng do khách chuyển 

sang sử dụng dịch vụ bình dân, nhà nghỉ khách sạn của cá nhân, hộ gia đình nên 

khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm thu, tiến độ thu đạt thấp.  

- Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: Thuế thu nhập doanh nghiệp: chỉ đạt 

52,08% dự toán năm. 
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b. Chi ngân sách: Ước tổng chi ngân sách huyện là: 279.053 triệu đồng, đạt 

96,61% so với dự toán năm. Trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển: 67.672 triệu đồng, ước đạt 90,03% dự toán năm (Chi 

XDCB: 60.893 triệu đồng; Mua sắm, sửa chữa TSCĐ: 6.779 triệu đồng).  

- Chi thường xuyên: 210.115  triệu đồng, ước đạt 101,01%  dự toán năm, các 

nội dung chi vượt so với dự toán: 

+ Chi phát thanh và truyền hình: 4.959 triệu đồng, ước đạt 110,87% dự toán 

năm. 

+ Chi quản lý hành chính, nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù và chi khen thưởng: 

69.316 triệu đồng, ước đạt 121,35% dự toán năm.  

+ Chi khác: 7.500 triệu đồng, ước đạt 121,40% dự toán năm.  

Riêng: Chi các hoạt động kinh tế: 45.239 triệu đồng, ước đạt 79,81% dự toán 

năm và chi các đơn vị sự nghiệp kinh tế: 8.143 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn dự phòng: 1.266 triệu đồng. 

2. Dự toán ngân sách năm 2019:  

a. Dự toán thu ngân sách: theo dự toán do UBND tỉnh phân bổ là 349.621 

triệu đồng, bằng 107,7% so với ước thực hiện năm 2018. Trong đó ngân sách huyện 

được hưởng theo phân cấp 328.033  triệu đồng, bằng 108,2%  so với ước thực hiện 

năm 2018. Dự toán thu NSNN năm 2019 (bao gồm số kết dư 2017 đề nghị bố trí 

thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019) là 425.435 triệu đồng, bằng 131% so với ước 

thực hiện năm 2018. Trong đó ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp  403.847  

triệu đồng, bằng 133,2%  so với ước thực hiện năm 2018. Cụ thể: 

- Thu NSNN trên địa bàn: 74.250 triệu đồng, bằng 100,1% so với ước thực 

hiện năm 2018; ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 52.662 triệu đồng, 

bằng 100,2% so với ước thực hiện dự toán năm 2018 cụ thể là. 

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: 5.700 triệu đồng, 

ngân sách huyện được hưởng 3.828 triệu đồng. 

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý: 10.300 triệu đồng, ngân 

sách huyện được hưởng 6.952 triệu đồng. 

+ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 15.000 triệu đồng, ngân sách 

huyện được hưởng 9.604 triệu đồng. 

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 19.800 triệu đồng, ngân sách 

huyện được hưởng 12.812 triệu đồng. 

+ Lệ phí trước bạ: 1.500 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 1.500 triệu 

đồng. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 6.500 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 

2.816 triệu đồng. 

+ Thu phí, lệ phí: 1.200 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 1.200 triệu 

đồng. 

+ Tiền sử dụng đất: 11.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 11.000 

triệu đồng. 

+ Thu tiền thuê đất, mặt nước: 2.000 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 

2.000 triệu đồng.  
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+ Thu khác ngân sách: 1.250 triệu đồng, ngân sách huyện được hưởng 950 

triệu đồng.  

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 275.371 triệu đồng.  

- Thu từ nguồn kết dư (năm 2017 chuyển sang): 75.814 triệu đồng. 

b. Dự toán chi ngân sách năm 2019: là  403.847 triệu đồng, bằng 139,82% so 

với dự toán chi ngân sách 2018 và bằng 144,72% ước thực hiện năm 2018. Trong 

đó: 

-  Chi đầu tư phát triển: 83.995 triệu đồng, bằng 111,75% so với dự toán chi 

ngân sách 2018 và bằng  124,12% ước thực hiện năm 2018, bao gồm: Chi XDCB: 

65.990 triệu đồng (riêng chi từ nguồn XSKT là 8.000 triệu đồng; chi từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất là 11.000 triệu đồng). Mua sắm, sửa chữa TSCĐ: 18.005 triệu 

đồng. 

- Chi thường xuyên: 237.606 triệu đồng, bằng 114,23% so với dự toán 2018, 

tăng 13,08% so với ước thực hiện 2018, bao gồm: 

+ Chi các hoạt động kinh tế 101.528 triệu đồng (bao gồm chi SNKT là 84.184 

triệu đồng,SNKT khác là 8.088 triệu đồng, trợ giá là 9.256 triệu đồng), bằng 

133,35 % so  dự toán năm 2018 và bằng 157,36% so với thực hiện năm 2018. 

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 4.991 triệu đồng. bằng 111,46% so với 

thực hiện năm 2018; Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 4.728 triệu đồng, bằng 

95,54% so với thực hiện năm 2018. 

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 38.464 triệu đồng ước thực 

hiện đạt 100 dự toán năm bằng 16,18% tổng chi thường xuyên ngân sách huyên và 

bằng 103,76% so với thực hiện năm 2018. 

+ Chi quản lý hành chính, Đảng, nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù: 58.407 triệu 

đồng, bằng 24,58% tổng chi thường xuyên ngân sách huyện và bằng 84,26% so với 

thực hiện năm 2018. 

+ Chi đảm bảo xã hội: 9.655 triệu đồng. 

+ Chi quốc phòng, an ninh: 8.447 triệu đồng. 

+ Chi khen thưởng: 1.483 triệu đồng. 

+ Chi khác: 7.357 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn dự phòng: 6.432 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn kết dư (kết dư 2017 chuyển sang): 75.814 triệu đồng. 

3. Dự kiến phân bổ ngân sách cho các đơn vị thụ hƣởng: 

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất như sau: 

a. Về nguyên tắc chung: 

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2017, kinh phí năm 2018 và khả năng cân đối trong tổng chi ngân sách 

địa phương được giao. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, phát 

thanh truyền hình tính trên cơ sở dân số, kinh phí được phân bổ không đảm bảo chi 
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hoạt động thường xuyên của đơn vị, các sự nghiệp khác như: Ban Quản lý chợ, Ban 

Quản lý các khu du lịch, Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật, Trung tâm phát triển quỹ 

đất không có định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, trên cơ sở cân đối khả 

năng ngân sách, bố trí bằng dự toán giao năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân 

sách 2017 - 2020.  

 b.Về Dự kiến phương án phân bổ nhiệm vụ chi NS năm 2019: 

403.847.000.000 đồng, bao gồm:   

- Chi đầu tư phát triển: 83.995.000.000 đồng 

- Chi thường xuyên: 237.606.000.000 đồng  

- Chi dự phòng ngân sách: 6.432.000.000 đồng 

- Chi kết dư ngân sách: 75.814.000.000 

4. Kết luận và kiến nghị: 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với nhận định, đánh giá về 

những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 

thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương của huyện Côn Đảo năm 2018 

và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương của huyện Côn Đảo 

năm 2019 như sau: 

a.  Về thu – chi ngân sách 2018: 

Nhìn chung, năm 2018 huyện hoàn thành dự toán thu chi ngân sách do UBND 

tỉnh và HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách huyện ước đạt 105,70% so với dự 

toán, riêng ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp đạt 104,94% dự toán năm, 

thu NSNN trên địa bàn đạt 129,30% dự toán năm, trong đó ngân sách huyện được 

hưởng theo phân cấp đạt 134,77% dự toán năm. Các nguồn thu có tỷ lệ vượt dự 

toán cao là: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thu lệ phí trước bạ, 

thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. 

Ước tổng chi ngân sách huyện đạt 96,61% so với dự toán năm. Trong đó: Chi 

đầu tư phát triển ước đạt 90,03% dự toán năm, tỷ lệ giải ngân đạt yêu cầu của Nghị 

quyết về công tác chất và trả lời chất vấn của các kỳ họp HĐND huyện đã đề ra. 

Chi thường xuyên, ước đạt 101,01% dự toán năm. Chi các hoạt động kinh tế, ước 

đạt 79,81% dự toán năm. Chi quản lý hành chính, nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù, 

khen thưởng, ước đạt 121,35% dự toán năm. Nguyên nhân do chi thực hiện cải cách 

tiền lương năm 2018 (tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng); bổ sung kinh phí 

chi trả các chế độ chính sách thôi việc, nghỉ việc, chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ 

hưu, bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, nộp trả kinh phí bán phần 

vốn nhà nước tại Công ty TNHH Côn Đảo về Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển 

doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kinh phí thực hiện các chương trình 

mục tiêu về chính sách dân tộc, phòng cháy chữa cháy rừng, đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn, kinh phí thực hiện đề án xã phường không ma túy, hỗ trợ kinh phí 

tìm kiếm cứu nạn. Đề án dạy và học Tiếng Anh giai đoạn 2 chưa triển khai trong 

năm 2018 nên chưa giải ngân kinh phí được bố trí 2.252 triệu đồng. Chi mua sắm, 

sửa chữa tài sản đạt 37,65% là do điều chuyển nội dung chi đầu tư phát triển khác 

sang bố trí trực tiếp cho các cơ quan đơn vị thực hiện trong chi thường xuyên. 
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Đạt được kết quả trên là do UBND huyện và các cơ quan chức năng huyện đã 

nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được trong điều hành thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017, tích cực khai thác nguồn thu, truy thu 

các khoản nợ đọng, thực hiện việc thu thuế, phí và lệ phí đúng chế độ, chính sách. 

Bên cạnh đó, đã chấp hành Luật ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm túc việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường quản lý đầu tư công. 

b.  Về dự toán ngân sách 2019: 

Dự toán thu NSNN năm 2019 (bao gồm kết dư năm 2017 chuyển sang năm 

2019) là 425.435 triệu đồng, bằng 131% so với ước thực hiện năm 2018. Trong đó 

ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 403.847 triệu đồng, bằng 133,2%  so 

với ước thực hiện năm 2018. Thu NSNN trên địa bàn: 74.250 triệu đồng, bằng 

100,1% so với ước thực hiện năm 2018; ngân sách huyện được hưởng theo phân 

cấp 52.662 triệu đồng, bằng 100,2% so với ước thực hiện dự toán năm 2018; Thu 

bổ sung từ ngân sách cấp trên: 275.371 triệu đồng; Thu từ nguồn kết dư (năm 2017 

chuyển sang): 75.814 triệu đồng. 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là 403.847 triệu đồng, bằng 

139,82% so với dự toán chi ngân sách 2018 và bằng 144,72% ước thực hiện năm 

2018. Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 83.995 triệu đồng, bằng 111,75% dự toán chi 

ngân sách 2018 và bằng 124,12% ước thực hiện năm 2018, bao gồm: Chi XDCB: 

65.990 triệu đồng; Mua sắm, sửa chữa TSCĐ: 18.005 triệu đồng; Chi thường 

xuyên: 237.606 triệu đồng, bằng 114, 23% so với dự toán 2018, tăng 13,08% so với 

ước thực hiện 2018. 

Dự toán chi năm 2019 tăng là do thực hiện các chế độ chính sách mới được cơ 

quan có thẩm quyền ban hành như: kinh phí thực hiện đề án kinh tế hộ theo Nghị 

quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh, kinh phí thực hiện 

cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nâng 

mức hoạt động phí của Tổ dân cư tăng từ 0,5 lên hệ số 1, kinh phí bổ sung có mục 

tiêu năm 2019 cho ngân sách huyện để: cắm mốc rừng phòng hộ, thực hiện công 

trình đường vào cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương, dự án camera giám sát thông 

minh, công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước.  

c. Kiến nghị: 

Từ những nhận định, đánh giá tình hình và kết quả thu chi ngân sách huyện 

trong năm 2018, dự toán ngân sách 2019 như trên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện kiến nghị UBND huyện như sau: 

+ Năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý và khai 

thác tốt nguồn thu, cần quan tâm thu nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất đã đến 

hạn. Đề nghị UBND huyện tiếp tục làm việc với UBND tỉnh để bổ sung vốn thực 

hiện các dự án đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có cơ sở vật 

chất cho ngành giáo dục. 

+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt để nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB và các 

nguồn chi thường xuyên mang tính đầu tư, sớm đưa các dự án đầu tư vào khai thác 

sử dụng nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, phát huy giá trị 
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sử dụng công trình vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa 

phương. 

+ Giảm dần, tiến tới khắc phục tình trạng cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, thực hiện nghiêm dự toán ngân sách được UBND tỉnh và HĐND 

huyện giao ngay từ đầu năm, tất cả công việc cần phải được dự kiến từ khi xây dựng kế 

hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách hằng năm, ngoại trừ những trường hợp đột 

xuất, bất khả kháng. 

+ Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chế 

độ, đúng quy định, thực hành triệt để tiết kiệm trong điều hành ngân sách. UBND 

huyện quan tâm kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách trong lĩnh vực đầu tư công, sự 

nghiệp kinh tế, bố trí đủ vốn kế hoạch và tập trung chỉ đạo, kiểm tra trong quá trình 

thực hiện, để các dự án sớm phát huy hiệu quả sử dụng trong thực tế, kịp thời rà 

soát để đề nghị điều chỉnh kịp thời vốn từ các dự án chưa có điều kiện, hoặc chưa 

cấp thiết sang các dự án khác cấp thiết hơn để đạt tỷ lệ giải ngân cao. 

II. THẨM TRA KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG, SỮA CHỮA, MUA SẮM 

TSCĐ NĂM 2019: 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018: 

a. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương: Tổng số dự án: 22 dự 

án; tổng kế hoạch vốn: 152.643 triệu đồng (ngân sách Trung ương 28.250 triệu 

đồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 21.683 triệu đồng, ngân sách tỉnh 

102.710 triệu đồng); Ước giải ngân năm 2018 là 139.300 triệu đồng/152.643 triệu 

đồng, đạt 91,3% kế hoạch năm gồm: 

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: 07 dự án; giải ngân 21.367/27.100 triệu 

đồng, đạt 78,80% 

- Dự án chuyển tiếp: 06 dự án; giải ngân 112.933/119.933 triệu đồng, đạt 

94,2%. 

- Dự án khởi công mới: 01 dự án; (trường Mầm non Côn Đảo) giải ngân 

5.000/5.000 triệu đồng, đạt 100% 

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án; tổng kế hoạch vốn 610 triệu đồng. 

b. Đầu tư từ nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu 

tư: Tổng số dự án: 31 dự án; tổng kế hoạch vốn: 69.673 triệu đồng, Ước giải ngân 

kế hoạch vốn năm 2018 là 60.893 triệu đồng/69.673 triệu đồng, đạt 87,4% kế hoạch 

năm trong đó:  

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: 09 dự án, giải ngân 13.447/13.813 triệu 

đồng, đạt 97,35%. 

- Dự án chuyển tiếp: 03 dự án, giải ngân 6.040 triệu đồng, đạt 100% 

- Dự án khởi công mới: 11/12 dự án: giải ngân 41.046/49.400 triệu đồng, đạt 

83,1%  

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án, kế hoạch vốn: giải ngân 360/420 triệu đồng, 

đạt 86% 

c. Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018: 

Nghị quyết HĐND huyện năm 2018 giao là 18.005 triệu đồng, đến tháng 

10/2018, theo đề nghị của UBND, Thường trực HĐND huyện có ý kiến đồng ý 
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giảm 646 triệu đồng (2 nội dung), tăng 1.625 triệu đồng, điều chuyển sang vốn 

SNKT 12.205 triệu đồng, còn lại là 6.779 triệu đồng, ước giải ngân đạt 100% kế 

hoạch năm.   

2. Kế hoạch năm 2019:  

a. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương: do UBND huyện Côn 

Đảo và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư theo đề xuất của UBND huyện là 

298.478 triệu đồng, bao gồm:  

- Chuẩn bị đầu tư: 750 triệu đồng, 9 dự án (Xây dựng kết cấu hạ tầng khu 

trung tâm Côn Đảo, hạng mục Xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 3 theo 

quy hoạch: 200 triệu đồng; Nạo vét hồ An Hải, xây dựng đường và kè quanh hồ: 

100 triệu đồng; Nhà máy xử lý rác thải: 100 triệu đồng; Hoàn chỉnh hạ tầng Khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo: 50 triệu đồng; Hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải khu Bến Đầm: 50 triệu đồng; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu 

Cỏ Ống - Đầm Tre: 50 triệu đồng; Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng và xây 

dựng hệ thống mương thu gom nước vào các hồ chứa: 100 triệu đồng; Đường Ngô 

Gia Tự kéo dài: 50 triệu đồng; Xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị Côn 

Đảo: 50 triệu đồng). 

- Thực hiện đầu tư:  

+ Hoàn thành năm 2018:152.728 triệu đồng, 6 dự án (Trường THCS Côn Đảo: 

36.000 triệu đồng; Hồ chứa nước Quang Trung 2: 7.000 triệu; Đường và kè quanh 

hồ Quang Trung: 84.000 triệu đồng; Khu luyện tập TDTT trường THPT Võ Thị Sáu 

– CĐ: 680 triệu đồng; Cải tạo và phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm 

CĐ: 3.548 triệu đồng; Chợ Côn Đảo: 6.500 triệu đồng; Cảng tàu khách Côn Đảo: 

5.000 triệu đồng; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo: 10.000 triệu 

đồng). 

+ Hoàn thành năm 2019: 145.000 triệu đồng, 8 dự án (Đường Tây bắc Côn 

Đảo giai đoạn 1: 55.000 triệu đồng; Trường Mầm non Côn Đảo: 30.000 triệu 

đồng; Trường Tiểu học Côn Đảo: 4.000 triệu đồng; Hệ thống thu gom xử lý nước 

thải khu trung tâm Côn Đảo: 6.000 triệu đồng; Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt 

huyện Côn Đảo 3000m2 ngày/đêm: 1.000 triệu đồng;  Nâng cấp hệ thống cấp nước 

Cỏ ống – Bến Đầm: 1.000 triệu đồng; Hồ chứa nước Suối Ớt: 20.000 triệu đồng; 

Hạ tầng khu tái định cư trung tâm Côn Đảo: 28.000 triệu đồng). 

b. Đầu tư từ nguồn vốn đầu tư XDCB phân cấp UBND huyện quyết định đầu 

tư: 102.668 triệu đồng, bao gồm: 

*Vốn XDCB tỉnh giao:65.990 triệu đồng, gồm: 

- Chuẩn bị đầu tư: 800 triệu đồng, 7 dự án (Đóng mới tàu kiểm ngư võ thép: 

100 triệu đồng, Xây dựng hạ tầng kỷ thuật cụm CN-TTCN Bến Đầm: 200 triệu 

đồng, Tuyến đường quy hoạch phía Tây KDC 9A: 100 triệu đồng, Xây dựng tường 

rào bảo vệ các khu đất của huyện tại Bà rịa – Vũng tàu: 100 triệu đồng, Xây dựng 

quãng trường phục vụ sự kiện kết hợp làm điểm vui chơi cho thiếu nhi và không 

gian thưởng ngoạn cho du khách: 100 triệu đồng, Xây dựng trung tâm hội nghị 

huyện Côn Đảo: 100 triệu đồng, Xây dựng nhà làm việc chung cho các khu dân cư 

4,5,6,8: 100 triệu đồng). 
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- Thực hiện đầu tư:  

+ Hoàn thành năm 2018: 7.255 triệu đồng, 5 dự án (Xây dựng công viên 

Nguyễn Huệ: 1.715 triệu đồng, Nâng cấp đường vào bãi đầm trầu: 900 triệu đồng, 

Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước: 1.931 triệu đồng, Khoan giếng bơm 

và tuyến ống nước thô khai thác bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước: 175 triệu 

động, Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho các tuyến đường mới và cải tạo 

hệ thống cáp động lực, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ sản xuất nước sạch: 2.534 

triệu đồng). 

+ Hoàn thành năm 2019: 23.835 triệu đồng, 5 dự án (Xây dựng Trường Mầm 

non Bến Đầm giai đoạn 1; Xây dựng đường song hành KDC theo quy hoạch đoạn 

còn lại 325 triệu đồng; Nâng cấp vỉa hè đường Lê Hồng Phong: 3.729 triệu đồng; 

Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K: 

4.000 triệu đồng; Xây dựng kho lưu trữ chung huyện Côn Đảo: 3.781 triệu đồng).  

+ Các dự án khởi công mới năm 2019: 34.100 triệu đồng, 4 dự án (Sửa chữa 

cơ sở vật chất các trường học năm 2019 (vốn XSKT): 6.125 triệu đồng; Sữa chữa 

cơ sở vật chất các cơ sở y tế (vốn XSKT): 1.875 triệu đồng; Xây dựng một số tuyến 

đường theo quy hoạch khu Bến Đầm: 14.000 triệu đồng; Xây dựng đường xuống 

các bãi tắm: 12.100 triệu đồng). 

* Vốn cân đối từ kết dư ngân sách huyện năm 2017 chuyển sang: 36.679 triệu 

đồng, bố trí 2 dự án 

+ Hoàn thành năm 2019: 7.205 triệu đồng, 01 dự án (Sửa chữa kè biển đường 

Tôn Đức Thắng, bổ sung đoạn còn lại). 

+ Các dự án khởi công mới năm 2019: 29.474 triệu đồng, 01  dự án (Nâng cấp 

tuyến đường Võ Thị Sáu. 

c. Nguồn vốn mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019: 18.005 triệu đồng, bao 

gồm 06 dự án (Mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh năm 2019: 3.000 triệu đồng; 

Sửa chữa tàu kiểm ngư VN90234KN năm 2019: 800 triệu đồng; Sửa chữa tàu 

khách BQL Cảng Bến Đầm: 3.500 triệu đồng; Mua sắm màn hình LED: 2.500 triệu 

đồng; Mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các trường Mầm non huyện Côn 

Đảo: 4.213 triệu đồng; Mua sắm thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị 

huyện Côn Đảo: 3.992 triệu đồng). 

3. Kết luận và kiến nghị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: 

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với đánh giá về 

tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018 của UBND 

huyện: 

- Các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trình tự, 

thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ thanh, quyết toán một số dự án còn chậm 

so với thời gian quy định. 

- 04 dự án sử dụng vốn ngân sách Tỉnh, UBND tỉnh đã trình chủ trương đầu tư 

nhưng HĐND tỉnh chưa phê duyệt nên chưa đủ cơ sở để trình phê duyệt dự án đầu 
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tư bao gồm: (Trường tiểu học Côn Đảo; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu 

trung tâm Côn Đảo; Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 

3.000 m
3
/ngày đêm; Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm).  

- Đến tháng 5/2018, cảng Bến Đầm mới khắc phục xong sự cố do bão Tembin 

năm 2017 nên gây khó khăn trong công tác tập kết vật tư, trang thiết bị thi công. 

- Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo (nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương) 

không thể giải ngân KH vốn năm 2018 là 5.000 triệu đồng do vẫn tạm dừng thi 

công chờ chủ trương điều chỉnh của UBND tỉnh.  

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm mà UBND huyện đã đề ra, Ban kiến nghị UBND huyện quan tâm các giải 

pháp sau: 

 - Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án và các cơ 

quan chuyên môn có liên quan thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo chất 

lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và lập hồ sơ nghiệm thu, 

thanh toán khối lượng, quyết toán các dự án hoàn thành để giải ngân đạt kế hoạch 

vốn được bố trí. 

+ Hoàn tất các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng đối với các dự án được 

bố trí vốn khởi công mới năm 2019 đúng tiến độ dự kiến. 

- Đối với các dự án đã đủ điều kiện thì triển khai ngay công tác bồi thường, thu 

hồi, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quỹ đất sạch thi công các dự án.  

- Thường xuyên liên hệ, đôn đốc các Sở, ngành có liên quan thẩm định, trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để làm cơ sở 

triển khai các thủ tục tiếp theo. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu 

tư xây dựng cơ bản nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp 

thời tháo gỡ. 

- Thực hiện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án định kỳ để đôn 

đốc các chủ đầu thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và giải 

ngân kế hoạch vốn được bố trí. 

III. THẨM TRA KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP KINH TẾ 2019:  

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018: 

a. Tình hình giải ngân: KH vốn giao đầu năm: 56.684 triệu đồng, KH vốn sau 

điều chỉnh: 104.335 triệu đồng, ước giải ngân năm 2018 là 90.378 triệu đồng, đạt 

159,44% so với KH vốn bố trí đầu năm và đạt 86,62% so với kế hoạch vốn sau điều 

chỉnh. Vốn SNKT chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017 sang ngân sách năm 2018: 

KH đầu năm: 25.864 triệu đồng, KH vốn sau điều chỉnh: 20.070 triệu đồng, ước 

giải ngân năm 2018 là 18.836 triệu đồng, đạt 72,83% so với KH vốn bố trí đầu năm 

và đạt 93,85% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh. 

b. Tiến độ thực hiện dự án:  
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* KH vốn bố trí đầu năm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/12/2017) 

và điều chỉnh lần thứ nhất theo Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 21/6/2018: 

Tổng cộng 25 hạng mục dự án, nội dung công việc, KH vốn đầu năm là 56.684 

triệu đồng, điều chỉnh thành 32 hạng mục dự án, ước giải ngân là 45.239,261 triệu 

đồng đạt 79,81%. Điều chỉnh giảm 4 hạng mục dự án: 9.359 triệu đồng để bố trí 

cho 11 dự án; chuyển giao nhiệm vụ từ Ban QL CTCC sang Phòng TN-MT (kinh 

phí chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, vệ sinh đô thị, sửa chữa thường 

xuyên đường do huyện quản lý): 18.667 triệu đồng, chuyển giao nhiệm vụ từ Phòng 

Kinh tế sang Văn phòng HĐND và UBND (dự án Lắp đặt bảng tên đường: 400 

triệu đồng), giao bổ sung nhiệm vụ chi ứng dụng khoa học cho Phòng Kinh tế: 110 

triệu đồng. 

Trong 32 hạng mục dự án, nội dung công việc được giao từ đầu năm đến sau 

điều chỉnh lần 1, đáng chú ý có 9 hạng mục dự án, nội dung công việc đạt tỷ lệ hoàn 

thành, giải ngân thấp, chỉ đạt 12,53% (1.433/11.438 triệu đồng) KH giao đầu năm 

và bằng 34,63% (1.433/4.138 triệu đồng) KH vốn sau điều chỉnh, bao gồm:  

- Chiếu sáng công cộng: KH giao 3.271 triệu đồng, điều chỉnh còn 2.631 triệu 

đồng, ước giải ngân 100% KH điều chỉnh.  

- Sự nghiệp giao thông: KH giao 5.830 triệu đồng, điều chỉnh 9.496 triệu 

đồng, ước giải ngân 7.469 triệu đồng, đạt 128,1% KH giao đầu năm và bằng 

78,88% KH vốn sau điều chỉnh. (Trong đó: Sửa chữa đường do cấp tỉnh quản lý, 

KH: 2.090 triệu đồng, điều chỉnh là 2.090 triệu đồng, không giải ngân được và Duy 

tu đường do cấp tỉnh quản lý, KH: 1.790 triệu đồng, ước giải ngân 163 triệu đồng 

đạt  0,91% KH giao đầu năm. Nguyên nhân là do đường Cỏ Ống – Bếm Đầm, 

đường Phan Châu Trinh đang thi công sửa chữa, nâng cấp, đường Huỳnh Thúc 

Kháng mới hoàn thành sửa chữa, nâng cấp năm 2016; Quản lý, vận hành hệ thống 

đèn tín hiệu giao thông, KH: 300 triệu đồng, ước giải ngân 163 triệu đồng, đạt  

54,33% KH giao đầu năm nhưng đạt 100% giá trị công trình). 

- Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo giai đoạn 2015 - 2018, KH vốn: 

2.252 triệu đồng, KH điều chỉnh là 2.252 triệu đồng. Không giải ngân được dù 

UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất 02 

phương án nhưng chưa được giải quyết. 

- Lập kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2018, KH vốn: 500 triệu 

đồng, ước giải ngân 398, 050 triệu đồng, đạt 79,60% KH giao đầu năm. 

- Xây chòi quan sát cứu hộ, KH vốn: 206 triệu đồng, ước giải ngân 185,4 triệu 

đồng, đạt 89,81% KH. 

- Phố đi bộ và khu ẩm thực, KH vốn: 4.000 triệu đồng, điều chỉnh: 1.000 triệu 

đồng, ước giải ngân 900 triệu đồng, đạt 22,5% KH giao đầu năm và bằng 90% vốn 

sau điều chỉnh.  

- Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Cỏ Ống – Đầm Tre,  KH 

vốn: 4.338 triệu đồng, điều chỉnh: 2.338 triệu đồng, ước giải ngân 132,976 triệu 

đồng, đạt 3,06% KH giao đầu năm và bằng 5,69% vốn sau điều chỉnh. Do Ban 

Quản lý Phát triển Côn Đảo đã giải thể và không bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 
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1:2000 khu Cỏ Ống - Đầm Tre cho UBND huyện Côn Đảo. Do đó UBND huyện 

Côn Đảo không có tài liệu để cập nhật như chỉ đạo của UBND tỉnh.  

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, KH vốn: 1.100 triệu đồng, điều chỉnh: 

400 triệu đồng, ước giải ngân 400 triệu đồng, đạt 36,36% KH giao đầu năm và bằng 

100% vốn sau điều chỉnh.  

- Cắm mốc ranh giới rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Côn Đảo, KH vốn: 

2.000 triệu đồng, điều chỉnh: 400 triệu đồng, ước không giải ngân được.  

* KH vốn điều chỉnh lần thứ hai theo Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 

29/10/2018: 

Điều chỉnh giảm 7.940 triệu đồng từ 5 dự án, tăng 55.951 triệu đồng (từ điều 

chỉnh giảm 7.940 triệu đồng, từ tạm ứng 2017 không quyết toán được chuyển sang 

2018: 9.250 triệu đồng, từ kết dư ngân sách 2017: 38.401 triệu đồng) bố trí cho  25 

hạng mục dự án, nội dung công việc, ước giải ngân là 45.239 triệu đồng đạt 80,85% 

KH vốn sau điều chỉnh. Đáng chú ý có 4 dự án đạt tỷ lệ hoàn thành, giải ngân thấp, 

chỉ đạt  57,50% (8.042/13.985 triệu đồng) KH vốn sau điều chỉnh, bao gồm:  

- Xây dựng các đường bên hông và trước mặt Trường THCS Côn Đảo, KH 

điều chỉnh: 7.000 triệu đồng, ước giải ngân: 5.000 .triệu đồng, đạt 71,42%. Nguyên 

nhân: còn 03 căn nhà tạm chưa di dời tài sản, UBND huyện đã giao Phòng Tài 

nguyên - Môi trường xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi.  

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020, KH sau 

điều chỉnh: 1.323 triệu đồng, không giải ngân được do Trung tâm kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh cập nhật các chỉ tiêu phân khai quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện theo chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 9833/UBND-VP ngày 

02/10/2018. 

- Xây dựng bể chứa nước ngọt cho C10 và chốt Ông Đụng, KH điều chỉnh: 

2.731 triệu đồng, ước giải ngân khối lượng đã hoàn thành: 1.298 triệu đồng, chỉ đạt 

47,53% do đang lập thủ tục đề nghị điều chỉnh vị trí.  

- Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ luyện tập thể dục thể thao tại 

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện, KH điều chỉnh: 2.931 triệu đồng, 

ước giải ngân khối lượng đã hoàn thành: 1.744 triệu đồng, chỉ đạt 59,52% do điều 

chỉnh thiết kế. 

Các nhiệm vụ được chuyển nguồn kinh phí từ năm 2017 sang năm 2018 thực 

hiện là 12 dự án, KH vốn đầu năm là 25.863 triệu đồng, KH điều chỉnh còn 20.070 

triệu đồng, ước giải ngân là 18.836 triệu đồng đạt 72,83% KH vốn đầu năm và bằng 

93,85% KH vốn sau điều chỉnh.  

 2. Dự kiến nhu cầu vốn và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2019: 

a. Tổng nhu cầu vốn SNKT năm 2019: 123.320 triệu đồng. Trong đó: 

- Từ nguồn kết dư ngân sách  : 39.136.000.000 đồng. 

Dự kiến bố trí cho 42 dự án, nội dung công việc, trong đó thuộc lĩnh vực quản 

lý đất đai, quy hoạch 08 dự án, vốn dự kiến bố trí là: 7.054 triệu đồng; lĩnh vực môi 
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trường 12 dự án, vốn dự kiến bố trí là: 10.142 triệu đồng, lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật kinh tế - xã hội và an sinh xã hội 22 dự án 66.988 triệu đồng. 

3. Kết luận và kiến nghị: 

a. Kết luận: 

Qua thẩm tra, nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2018 thực hiện đạt trên 80% 

KH năm, bên cạnh đó vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đạt, nguyên nhân là do: 

- Việc lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư của các đơn vị được giao nhiệm vụ còn 

chậm dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm, không có khối lượng để nghiệm 

thu thanh toán giải ngân. 

- Việc thẩm định dự toán thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn huyện do Phòng Tài nguyên – 

Môi trường thực hiện còn chậm. Do đó, các Chủ đầu tư chưa đủ cơ sở trình UBND 

huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. 

- Theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII  (tại Thông báo số 

403/TB-KTNN ngày 18/12/2017) thì kinh phí dịch vụ công ích năm 2018 phải thực 

hiện phương thức cung ứng sản phẩm công ích theo phương thức đấu thầu, UBND 

huyện đề nghị và được UBND tỉnh cho phép thực hiện đặt hàng năm 2018; từ năm 

2019 phải hoàn tất lộ trình, thủ tục đấu thầu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công 

ích …; thực hiện có kết quả việc xác định, quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị  

theo quy định hiện hành trong quá trình xây dựng, thực hiện dự toán nhằm đảm bảo 

tính hiệu quả và tiết kiệm ngân sách….. UBND các huyện, thành phố, các đơn vị 

liên quan và các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích tham mưu UBND tỉnh xây dựng 

bộ tiêu chí và cơ chế thực hiện phương thức phù hợp để lựa chọn đơn vị cung ứng 

dịch vụ công ích… (trích Thông báo số 199/TB-UBND ngày 03/5/2018 của UBND 

tỉnh). Nội dung này, trong năm 2018 chưa thực hiện được, UBND huyện đề nghị 

UBND tỉnh cho phép huyện năm 2018 tiếp tục được thực hiện phương thức đặt 

hàng cung ứng sản phẩm công ích. 

- Ngoài ra, 3 dự án trong lĩnh vực môi trường được bố trí vốn từ năm 2015 và 

2016 đến nay, triển khai vẫn rất chậm: 

+ Tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị và kinh phí 

cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo (tổng vốn 

20.000 triệu đồng),  KH sau điều chỉnh: 500 triệu đồng, không giải ngân được. 

Nguyên nhân là thay đổi đơn vị tư vấn do không đạt yêu cầu 

+ Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường 

kết hợp quảng bá loại hình du lịch sinh thái tại Côn Đảo, (tổng vốn 5.000 triệu 

đồng),  KH sau điều chỉnh: 2.000 triệu đồng, ước giải ngân năm 2018 là 1.800 triệu 

đồng đạt 90% KH điều chỉnh. 

+ Đề án Nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình phân loại tại nguồn, 

(tổng vốn 5.000 triệu đồng), KH sau điều chỉnh: 619 triệu đồng, ước giải ngân năm 

2018 là 476 triệu đồng đạt 76,92% KH điều chỉnh. Hiện đơn vị tư vấn đã hoàn 

thành đề cương, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND huyện 
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trình UBND tỉnh phê duyệt do có sự  thay đổi quy mô, tên gọi của dự án theo ý kiến 

góp ý của Sở xây dựng. 

b. Kiến nghị:  

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với các giải pháp mà UBND 

huyện đã đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SNKT năm 2019, 

Ban đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu 

tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn 

trương thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, làm tốt chế độ thông tin báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, kịp thời tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo hoàn 

thành nhiệm vụ và đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn được bố trí. 

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện xem xét quyết định.  

Nơi nhận 

-Thường trực HĐND huyện 

- UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện 

- Các đại biểu HĐND huyện 

- Các đơn vị có liên quan 

- Đăng cổng TTĐT HĐND huyện 

- Lưu 

                TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                  TRƢỞNG BAN 
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