
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ VĨNH CHÂU                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           ___________________ ____________________________________________________________________ 

 Số :  09  /2012/NQ-HĐND                 Vĩnh Châu, ngày  20  tháng 12  năm 2012 

        

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ vốn và danh mục các công trình 

xây dựng cơ bản năm 2013, thị xã Vĩnh Châu 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU  

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

 Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

 Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2013 cho thị xã Vĩnh Châu; 

 Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thị xã thông qua Tờ trình số 48/TTr-

UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2012 về phân bổ vốn và danh mục các công trình 

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; 

Qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến thảo luận đóng góp 

của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu, 

QUYẾT NGHỊ: 

  Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch phân bổ vốn và danh mục các công 

trình xây dựng cơ bản năm 2013 như sau: 

 -Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 là: 28.956.000.000 đồng. 

 Trong đó: 

  +Ngân sách tỉnh để lại (theo phân cấp): 11.876.000.000 đồng; 

  +Thu tiền sử dụng đất: 500.000.000 đồng; 

  +Ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu: 7.250.000.000 đồng; 

  +Vốn chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững: 8.600.000.000 đồng; 

  +Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 730.000.000 đồng.  

(Danh mục chi tiết công trình, mức vốn phân bổ có phụ lục kèm theo) 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch và các giải pháp 

cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời cần quan tâm một số giải 

pháp chủ yếu sau:  



 

 

1.Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ dự án phát huy tốt hơn kết quả 

đạt được để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và 

triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013 kịp thời, đúng quy định của Nhà 

nước về đầu tư xây dựng cơ bản;  

2.Thực hiện tốt Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ, về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách và vốn trái phiếu 

Chính phủ. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình chuyển tiếp, các công 

trình hoàn thành trong năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn; các công trình hoàn 

thành năm 2013 và các công trình trọng điểm của Thị xã; ưu tiên bố trí vốn cho 

3 xã điểm xây dựng nông thôn mới.  

 3.Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, chống mọi 

biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong xây dựng cơ bản; lựa chọn tổ chức tư vấn, nhà 

thầu đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, năng lực và có trách nhiệm trong 

thực hiện các hợp đồng xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước; 

  4.Có giải pháp đồng bộ và giải quyết nhanh các vướng mắc trong quy 

trình thực hiện xây dựng cơ bản; quan tâm giải phóng mặt bằng, đúng pháp luật 

và công khai dân chủ; 

  5.Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện xây 

dựng cơ bản; (từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định đến đấu thầu, chỉ định thầu, 

giám sát thi công và nghiệm thu); đẩy mạnh công tác giám sát của nhân dân 

trong quá trình xây dựng cơ bản; đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử 

dụng vốn; hạn chế tối đa những phát sinh mới làm tăng vốn đầu tư trong quá 

trình thi công; xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây dựng cơ bản; 

 6.Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân và quyết toán các công trình 

xây dựng cơ bản kịp thời, đúng quy định; quá trình triển khai thực hiện nếu 

được cấp trên bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì giao Ủy ban nhân dân thị 

xã trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết 

định và báo cáo với Hội đồng nhân dân thị xã trong kỳ họp gần nhất. 

  Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và 

Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên 

kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này.  

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khoá X, kỳ 

họp thứ 5 nhất trí thông qua và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua. 

 

Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH 
-TT HĐND-UBND tỉnh ST; 

-Sở TP, Sở KH-ĐT, Sở XD, Sở TC; 

-TT Thị ủy-UBND-UBMTTQ thị xã; 

-Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị VC; 

-Đại biểu HĐND thị xã khóa X; 

-Các cơ quan (Đảng-CQ-ĐT);           
-TT HĐND-UBND xã, phường; 

-Lưu: VT,VP.HĐND-UBND thị xã.                                                   Lâm Sách 



 

 

PHÂN BỔ VỐN VÀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH  

XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA THỊ XÃ VĨNH CHÂU, NĂM 2013 

( Ban hành kèm theo Nghị quyết số  09/2012/NQ-HĐND,  

ngày 20 tháng 12  năm 2012 của HĐND thị xã Vĩnh Châu ) 

   Đơn vị tính : Triệu đồng 

TT Danh mục công trình 
Địa điểm 

xây dựng 

Năng 

lực thiết 

kế 

Kế 

hoạch 

2013 

Ghi 

chú 

  Tổng cộng     28.956   

A Ngân sách tỉnh để lại cho địa phương     12.376   

I Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương     1.798   

II Thanh toán tồn đọng     2.136   

1 Thanh toán các CT xây dựng NTM 3 xã   1.436   

2 Thanh toán các công trình  Toàn thị xã   700   

III Các công trình khởi công mới     8.402   

  +Về thủy lợi     3.952   

1 Kênh Tà Toi Phường 1 1km 147   

2 Kênh Liên Khóm Soài Côn Vĩnh Trung Phường 2 6,9 km 897   

3 Kênh Ca Lạc - Đại Bái Lạc Hòa 2km 295   

4 Kênh Tầng Dù -Trà Đớt Lạc Hòa 4,3km 443   

5 Kênh Điền Thầy Ban Lạc Hòa 4,6km 516   

6 Kênh Tập Đoàn 2 Vĩnh Hải 3,8 km 549   

7 Kênh Mù U - Đập Lá Vĩnh Hải 3,4km 327   

8 Kênh Lê Văn Tư - Xóm Chùa 
P.Khánh 

Hòa 
2,48 km 240   

9 Kênh Xóm Chùa -Kết nghĩa 
P.Khánh 

Hòa 
1,7 km 211   

10 Kênh Ven 
P.Khánh 

Hòa 
3,5 km 327   

  +Về Giao thông      2.100   

1 Đường vào Sân Bóng Chuyền Phường 1   600   

2 Đường Trung tâm Phường  
P.Vĩnh 

Phước 
  900   

3 Cầu Lung Giá Lai Hòa   600   

    + Đầu tư khác     1.350   

1 Nâng cấp trụ sở UBND xã Lạc Hòa  Lạc Hòa   450   



 

 

2 Xây dựng Sân Tennis Phường 1   900   

   + Đối ứng các công trình NTM 3 xã   1.000   

IV Chuẩn bị đầu tư     40   

B 
Vốn trợ cấp có mục tiêu ( Từ nguồn 

Xổ số kiến thiết) 
    7.250   

1 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân 2 Vĩnh Tân 
Đạt 

chuẩn 
5.000   

2 Thanh toán  Lộ Năm Căn 2 Vĩnh Tân   750   

3 
Thanh toán Lộ bê tông từ trung tâm xã 

đến Thạch Sao 
Hòa Đông   750   

4 Thanh toán lộ Tân Lập B Vĩnh Hiệp   750   

C     
Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 
  730  

1 Cầu Bồ Kệnh Vĩnh Tân  730  

D 
Vốn chương trình giảm nghèo nhanh 

và bền vững 
    8.600   

I Thanh toán tồn đọng     3.253   

1 
Đường từ cầu ông Tửng ra kênh Trà 

Niên 
Hòa Đông   290   

2 Đường từ Tỉnh lộ 935 đến đồn C1 Khánh Hòa   900   

3 Mở rộng lộ Đôn Chếch Phường 2   900   

4 Mở rộng lộ Bà Len Vĩnh Hải   1.163   

II Các công trình khởi công mới     5.347   

1 Lộ PreyChóp - Hòa Hiệp ( Đoạn trong ) Lai Hòa 2m 400   

2 
Cầu qua kênh Trà Niên 40 (cầu Chùm 

Giuột) 
Lai Hòa 3m 630   

2 Cầu Năm Căn - Bồ Kệnh Vĩnh Tân 3m 700   

3 Nâng cấp Lộ Vĩnh Thành Vĩnh phước 3,5m 600   

4 Hệ Thống thoát nước Trung tâm xã Hòa Đông 0,5m 900   

5 Lộ Vĩnh Biên - Cà Lạc A Lạc Hòa 2m 900   

6 Cầu qua kênh Trà Niên Vĩnh hiệp 3m 847   

7 Đường Bê tông hẽm số141 Phường 1 2m 216   

8 Đường Bê tông hẽm số 4 Phường 1 2m 154   

  

                                                


