
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04 /2018/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 4ót tháng 02 năm 2018 

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý 
nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2017 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tố chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ về quy định chi tỉêt thi hành một sổ điêu của Luật Đát đai; 

Căn cứ Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 
Chỉnh phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sổ 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ ve kế hoạch đâu tư trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 
Thủ tưởng Chính phủ hướng dân thi hành một so điểu của Luật Đâu tư công; 

Căn cử Nghị định sổ 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 
Chỉnh phu vé sứa đôi, bô sung mội sô điêu Nghị định sô 59'2015/NĐ-CP 
n%ày ỉ8 tháng 6 năm 2015 cua Chính phu vê quản lý dự án đâu tư xủv dựng; 

Căn cử Nghị định sổ 16ỉ '20Ị6/NĐ-Cp ngàv 02 tháng Ỉ2 năm 2016 cùa 
Chính phu vê co' chề đặc ĩ hù rrong quan Ị Ý đàu fir xâv áimơ đói với một só dư án 
ỉhuộc các Ciỉtnrng ỉrinh mực íiủỉi qiiủc giù vữ .\ứ^^ íiìrníỉ nóng ĩỉìũn mời Sliưị đoạn 
20ỉ6 - - 020: 

Cản £ẵỉf Quyẻỉ định ,S'Ò 4 / '2016.0D- ỉĩg ngáy !•> ỉháỉỉịỊ Ị í) nám 2'<)!<':> 
cua Thu íưởnẹ Chỉnh phỉi han hành Ouy chẻ iịuan 11. điêu hunìỉ thực hiện 
Chuưnx i'rình nìục íidỉ Lịĩiâc gia: 
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Căn cứ Thông tư số 26/201 l/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTCẩ ngày 13 
tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định sô 800/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu 
quổc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ 
Tài chính Quy định vê quản lý, thanh toán vốn đẩu tư sử dụng nguôn vôn ngăn 
sách nhà nước; Thông tư sổ 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 08/2016/TT-BTC 
ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định vê quản lỷ, thanh toán 
von đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư sổ 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ 
Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguôn vôn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính Quy định về thanh toán, qưyêt toán nguôn vôn đâu tư từ ngân sách 
nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quôc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư sổ 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dân quy trình lập kê hoạch đâu tư câp xã thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quôc gia; 

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự 
án của các chủ đầu tư, ban quản ỉỷ dự án sử dụng vôn ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phổi Chương trình xây dựng nông thôn 
mới thành phổ tại Tờ trình số 805/TTr-VPĐP-NV ngày 26 tháng 12 năm 2017; 
và ỷ kiến của Sở Tư pháp tại Công vãn so 20555/STP-VB ngày 26 tháng 12 năm 
2017 về việc ban hành quy định cơ chê quản lý đâu tư và xây dựng, quản lý 
nguôn von đâu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia vê 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh giai đoạn 
2017-2020. 

QƯYÉT ĐỊNH: 

Điêu 1. Nay ban hành quy định cơ chê vê quan lý đầu tư và xây dựn«, 
quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc £Ĩa 
về xâv dựns nônạ thôn mới trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh eiai đoạn 
2 0 1 6 - 2 0 2 0  

Điêu 2, Ọuyct đ ịnh co hiệu lực thi hanh kê tư naàv 22 ihane 02 năm 201 8 
ỳ ỉha\ thể Qu\ ếỉ đ ịnh sỏ !5 20 ỉ  3 ỌĐ-UBND nsáv 17 thang 4 năm 201} và 
Ouvẽ t  đ ịnh sỏ 30. 2u; 4. ỌĐ-L BND niiav ihana VI nảm 2014 cua l_ :v han nhan 
đản thảnh phô vê sửa dôi.  bô surm mộ t  sỏ điêu cua Quyèt đ ịnh sô 15-20 ỉ  3 QD-
UBND iii ìav ỉ  7 ihárẤ i i  4 nãni 2013, 

Diều 3. Chanh Vãn phonu ì  \  ban nhan dãn ihanh phổ .  Giám dốc Sụ 
Tai chinh, Giám dôc Sơ Kẽ hoạch và Đâu tư. Giâm đòc Kho bạc nhá nước thanh 
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phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây 
dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, 
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng 
nông thôn mới huyện, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
nông thôn mới thành phố, Chủ tịch úy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Quản 
lý xây dựng nông thôn mới 56 xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân 56 xã chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thưòng trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; 
- TTUB: CT, cácPCT; 
- Thành viên BCĐ TU về CTXDNTM; 
- VP Điều phối CT XDNTM TP; 
- VPUB: cac pyp; 
- Phòng Kinh tế; 
- Trung tâm Công bấc 
- Lưu: VT, (KT-HA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THỬỜNG TRựC 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

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

QUY ĐỊNH 
Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ OA- /2018/QĐ-UBND ngày Ao? tháng 02 năm 2018 

của Uy ban nhân dân thành phổ.) 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lẻ Muc đích 
m 

Việc ban hành Quy định này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1 ệ Quy định này quy định cơ chế về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công 
trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản 
xuất, đời sống văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và cơ chế huy động, quản lý nguồn 
vốn đầu tư tại các xã trên địa bàn thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là Chương trình). 

2. Đối tượng được áp dụng bao gồm các to chức, cá nhân liên quan đến việc 
thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án từ ngân 
sách nhà nước đế thực hiện Đe án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1 .Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải 
hướng tới thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành tại 
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, 
Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của ủy ban nhân dân 
thành phố về Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020và các văn bản điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có). 

2. Ke thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ 
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trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn các xã. 

3. Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ Chương trình mục tiêu quôc gia vê xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 phải gắn kết với kế hoạch phát triến kinh tế -
xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch tống thế được cấp có thâm quyền phê 
duyệt. 

4. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư các dự án phải đảm bảo 
đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả; chấp hành đúng chế độ quản lý 
tài chính - đầu tư - xây dựng của Nhà nước. 

5. Đảm bảo công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; phát 
huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình 
lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát cộng đồng, đánh giá. 

6. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình tố chức thực 
hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tố chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lóp nhân 
dân phát huy vai trò chủ thế trong đầu tư xây dựng nông thôn mới. 

7. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư các công trình, dự án cho những xã có 
nỗ lực cao trong huy động cộng đồng tham gia thực hiện các công trình, dự án: Giao 
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì, phối 
họp với Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư và ủy ban nhân dân các huyện hướng 
dẫn thực hiện. 

CHƯƠNG II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DựNG 

Cơ BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA 
VÈ XÂY DƯNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 

Điều 4. Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 

1. Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (sau đây gọi tắt là Ban 
quản lý xã) là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
xã.Trong trường họp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình 
độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư, 
Ban quản lý xã chuyến cho úy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia 
của lãnh đạo Ban quản lý xã hoặc ký kết họp đồng với Ban quản lý đầu tư xây dụng 
công trình khu vực hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc đơn vị tư vấn có chức 
năng chuyên môn đế thực hiện quản lý dự án theo quy định". 

Ban Quản lý xã do úy ban nhân dân xã quyết định thành lập theo quy định 
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -
2020. ' ' ' 
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2. Ban quản lý xã trực thuộc Uy ban nhân dân xã, có tư cách pháp nhân, được 
mở tài khoản và sử dụng con dấu của Uy ban nhân dân xã trong hoạt động giao dịch 
với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý xã có 
nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây: 

a) Tổ chức xây dựng quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và kế 
hoạch đầu tư hàng năm xây dựng nông thôn mới của xã, lấy ý kiến các cộng đông dân 
cư trong toàn xã và trình cấp thấm quyền phê duyệt. 

b) Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các 
hoạt động thực thi các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã. 

c) Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, công trình do xã làm chủ đầu tư 
bao gồm các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa 
dự án, công trình vào khai thác, sử dụng. 

d) Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng 
đồng hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa, xây lắp và dịch vụ đế thực hiện các dự án, 
công trình đầu tư. 

Điều 5. Quy trình lập kế hoạch đầu tư thực hiện Đe án nâng cao chất lượng 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

1) Quy trình lập kế hoạch đầu tư : thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư 
01/2017/BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về hướng 
dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia. 

2) Trình duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn: ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, 
thẩm định và phê duyệt kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm gửi Sở Ke hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn 
mới thành phố để tổng hợp trình úy ban nhân dân thành phố phê duyệt và cân đối 
nguồn vốn đầu tư công. 

3) Trình tự lập, thâm định và quyêt định chủ trương đâu tư dự án đâu tư công: 

Căn cứ kế hoạch đầu tư trung hạn đã được ủy ban nhân dân thành phố phê 
duyệt, chủ đầu tư thực hiện công tác thấm định, trình duyệt chủ trương đầu tư theo 
Luật Đầu tư công. 

Đối với dự án nhóm c (trừ dự án trọng điểm), ủy ban nhân dân huyện có trách 
nhiệm: 

a) Giao cơ quan, đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

b) Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân huyện 
giao đơn vị trực thuộc có chức năng thấm định hoặc thành lập Hội đông thâm định đê 
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

c) ủy ban nhân dân huyện lập danh mục dự án nhóm c gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư theo đúng Đe án đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trường họp 
các dự án có thay đổi về quy mô hoặc tổng mức đầu tư phải báo cáo Sở Ke hoạch và 
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Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 
thành phố đê tống họp, trình Uy ban nhân dân thành phố chấp thuận trước khi thấm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

d) Giao cơ quan, đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện 
Báo cáo theo nội dung đã được thấm định và trình úy ban nhân dân huyện quyết định 
chủ trương đầu tư dự án theo phân cấp của úy ban nhân dân thành phố. 

Điều 6. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

1. Banquản lý xã (chủ đầu tư các dự án) hoặc đơn vị tư vấn có tư cách pháp 
nhân, có chức năng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
công trình theo đúng quy mô dự án, công trình của Đe án nâng cao chất lượng các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt và trình cấp thấm quyền phê 
duyệt theo đúng quy định. 

a) Trường hợp chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kể bản vẽ thi 
công các công trình đầu tư hạ tầng có thay đối tăng quy 1TLÔ, không thay đối kết 
cấu,không vượt tông mức đâu tư (vôn ngân sách) so với danh mục công trình trong 
Đê án được phê duyệt thì Uy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án trước khi quyêt định đẩu tư dự án theo quy định. 

b) Trường họp chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 
công các công trình đầu tư hạ tầng có thay đối 01 trong các nội dung: giảm quy mô, 
thay đổi kết cấu, vượt tống mức đầu tư (vốn ngân sách) so với danh mục công trình 
trong Đe án được phê duyệt và danh mục dự án đã thông qua chủ trương đầu tư thì 
ủy ban nhân dân xã và úy ban nhân dân huyện phải trình ủy ban nhân dân thành phố 
chấp thuận chủ trương trước khi quyết định đầu tư. 

c) Các chương trình, dự án được điều chỉnh trong các trường họp quy định tại 
Điều 46 Luật Đầu tư công, Điều 61 Luật xây dựng, cấp có thẩm quyền chỉ được điều 
chỉnh chương trình, dự án sau khi thực hiện kiếm tra, đánh giá theo quy định của pháp 
luật. 

2. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, ấp có thời gian thực hiện 
dưới 02 năm hoặc giá trị công trình đến 03 tỷ đồng, chủ đầu tư tự lập báo cáo kinh tế 
kỹ thuật (trường họp chủ đầu tư không đủ năng lực mới thuê đơn vị tư vấn có tư cách 
pháp nhân thực hiện). Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bao 
gồm: Tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điếm xây dựng, quy mô kỹ thuật công 
trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn đầu tư và cơ chế huy động 
nguồn vốn kèm theo thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán. 

Đối với các công trình có giá trị trên 03 tỷ đồng thì việc lập báo cáo kinh tế 
kỹ thuật, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán phải do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện. 

Kinh phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được bố trí trong kế hoạch năm từ 
nguồn vốn ngân sách đầu tư cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới. 

3. Cấp quyết định đầu tư: thực hiện theo Luật đầu tư công. 
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4. Thấm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: thực 
hiện theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 
2017 của Thủ tướng Chính phủ vê sửa đôi, bô sung một sô điêu Nghị định sô 
59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng. 

Điều 7. Lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

1. Các hình thức lựa chọn: Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các 
xã thực hiện theo 2 hình thức: 

- Lựa chọn theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng (các cộng đồng 
dân cư ấp, cấp những người hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình tự thực hiện xây 
dựng và lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng). 

- Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo quy định hiện hành). 

* Khuyến khích thực hiện theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng. 

2. Cách thức lựa chọn: thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 10 Thông tư 
số 26/2011/TTLT - BNNPTNT-BKHĐT — BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị 
định 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù 
trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 8. Giám sát hoạt động xây dựng: Thực hiện theo quy định pháp luật 
hiện hành. 

Điều 9. Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình 

1. Nghiệm thu công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn 
thành, thành phần nghiệm thu gồm: Đại diện ban quản lý xã; đại diện các đơn vị: Tư 
vấn thiết kế, thi công xây dựng, tư vấn giám sát; đại diện giám sát của chủ đầu tư, đại 
diện ban giám sát cộng đồng và đại diện tố chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình. 

2. Công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

3. Bàn giao quản lý, khai thác công trình: Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư phải 
bàn giao công trình và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình cho 
Úy ban nhân dân xã đế giao đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo trì. 

CHƯƠNG III 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ VÈ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN 

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG cơ BẢN THựC HIỆN CIIUONG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC GIA VÈ XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 

Điều 10. Nguồn vốn thực hiện và cơ chế huy động vốn 
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lằ Nguồn vốn thực hiện: Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động đế thực hiện 
Chương trình: 

a) Vốn ngân sách nhà nước (thành phố và huyện, xã), bao gồm: 

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quôc gia 
giảm nghèo bền vừng và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triên khai 
và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo trên địa bànẵ 

- Vốn ngân sách thành phố bố trí trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg 
ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ,Quyết định số 6183/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 11 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đe án 
nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên 
địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nguồn vốn từ ngân sách huyện và ngân sách xã trong đầu tư mới, duy tu, 
bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng và các nội dung nâng chất xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn các xã. 

b) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có): Đe đầu tư các dự án, chương 
trình theo Nghị quyết của Quốc hội. 

c) Nguồn vốn tín dụng, bao gồm: vốn tín dụng đầu tư phát triến của thành 
phố và vốn tín dụng thương mạiế 

d) Vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

e) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho 
từng dự án, nội dung cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua. 

g) Các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các doanh 
nghiệp, tố chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

h) Các nguồn tài chính họp pháp khác. 

2. Cơ chế huy động: 

a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc 
gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm: Các chương 
trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triến khai 
trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo và vốn ngân 
sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp của Chương trình xây dựng nông thôn mới - bao gồm 
cả trái phiếu Chính phủ (nếu có). 

b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (huyện, xã) đế tố chức triển 
khai Chương trình. Địa phương được cấp lại 100% số tiền thu được từ đấu giá quyền 
sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn (sau khi 
đã trừ đi chi phí) đe thực hiện đầu tư các dự án xây dựng nông thôn mới, nhưng 
không vượt quá tống mức vốn đầu tư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng 
thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triến của Nhà 
nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. 

d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho 
từng dự án cụ thê: Uy ban nhân dân xã theo từng nội dung, dự án, công trình, vận 
động người dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của xã bằng các hình thức 
phù họp, trên cơ sở phát huy dân chủ đế người dân bàn bạc và tự nguyện đóng góp, 
tống họp trình Hội đồng nhân dân xã quyết định. 

e) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tố chức, cá nhân 
trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư. 

g) Các nguồn vốn tín dụng: vốn tín dụng đầu tư phát triến của thành phố và 
vốn tín dụng thương mại. 

h) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác. 

Điều 11. Lập Ke hoạch và phân bổ vốn đầu tư: 

1. Lập Ke hoạch: 

a) Nguyên tắc lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã: 

- Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải gắn với việc 
lập kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội ở cấp xã. 

- Quá trình lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải có sự 
tham gia của chính quyền, các tố chức đoàn thế, người dân hưởng lợi và cộng đồng. 

- Việc lập kể hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp 
xã phải làm rõ khả năng huy động nguồn vốn thực hiện chương trình gồm: nguồn vốn 
hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được cấp có thấm quyền thông báo dự kiến, nguồn vốn 
huy động từ cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác; cơ chế thực hiện; đơn vị 
chịu trách nhiệm thực hiện tùng nội dung, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc 
gia trên địa bàn cấp xã. 

b) Lập, tong hợp kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn cấp xã: 

- ủy ban nhân dân cấp xã giao Ban Quản lý xây dựng kế hoạch thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã; thông báo các nội dung, hoạt 
động của chương trình mục tiêu quốc gia dự kiên triến khai trên địa bàn xã đên người 
dân thụ hưởng và cộng đồng. 

- Ban Quản lý xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quôc 
gia trên địa bàn cấp xã. Nội dung của kế hoạch bao gồm: danh mục và nội dung chủ 
yếu của các hoạt động, công trình, dự án cần thực hiện trong kỳ kế hoạch; đề xuât 
đơn vị chủ trì thực hiện. 
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- Úy ban nhân dân cấp xã tố chức thảo luận lấy ý kiến công khai vào kế hoạch 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã; hoàn thiện kê hoạch 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã trình Hội đồng nhân dân 
cùng câp thông qua và gửi Uy ban nhân dân cấp huyện xem xét cho ý kiến và tống họp. 

2. Phân bổ kế hoạch vốn: 

Sau khi được cấp có thấm quyền giao kế hoạch thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia, úy ban nhân dân các cấp phân bố chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án 
theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế (loại, khoản) theo Phụ lục số 02, mã Chương 
trình mục tiêu quốc gia theo Phụ lục số 04 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-
BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục 
ngân sách nhà nước; Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2012 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 
02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống mục lục ngân sách nhà 
nước và Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài 
chính quy định sửa đối, bố sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 

Cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm nhập kế hoạch vốn đầu 
tư trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo hướng dẫn 
tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn tố chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho 
bạc. 

Việc phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn cho các dự án phải hoàn thành 
trước 31/12 năm trước năm kế hoạch. Trường họp được giao bố sung kể hoạch, chậm 
nhất 10 ngày làm việc, kế từ ngày được giao kế hoạch bố sung, ủy ban nhân dân cấp 
dưới phải hoàn thành việc phân bố và giao kế hoạch theo quy định. 

Kiểm tra phân bổ: Sau khi nhận được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của ủy 
ban nhân dân các cấp, cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiếm tra phân bổ vốn đầu 
tư theo nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 12. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ ngân 
sách đều phải quản lý và kiểm soát thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc nhà 
nước. 

2. Đối với các nguồn vốn huy động đóng góp tự nguyện và viện trợ không 
hoàn lại của tô chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình được thực hiện như sau: 

a) Trường họp đóng góp bằng tiền: ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý 
thu và chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành (nếu đóng góp bằng 
ngoại tệ thì ngoại tệ được quy đối ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại 
tệ do Kho bạc Nhà nước công bố hàng tháng). 

b) Trường hợp đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động: 
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Các nguồn vốn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công 
trình hoàn thành, Uy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xác định giá trị hiện vật 
(băng tiền Việt Nam) và căn cứ đơn giá hiện vật, giá trị ngày công lao động để hạch 
toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý, không hạch toán vào thu, chi 
ngân sách nhà nước. 

c) Trường họp người dân tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) để xây dựng 
công trình: 

Người sử dụng đất phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai, khoản 3 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đất đai. 

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình trên đất được tặng cho, căn cứ văn 
bản tặng cho quyền sử dụng đất, ủy ban nhân dân xã phối hợp với Văn phòng đăng 
ký đất đai thực hiện chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và 
thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi. 
Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận 
thì thu hồi Giấy chứng nhận đế quản lý". 

d) Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải 
được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt 
buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, 
người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp. 
Đồng thời phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện 
tham gia". 

3. Tạm úng vốn: 

Nguyên tẳc tạm ứng, mức vốn tạm ứng; bảo lãnh tạm ứng vốn; thu hồi vốn 
tạm ứng; kiếm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn được thực hiện theo 
quy định tại Điều 8 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 
của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; Điều 9 Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020". 

Hồ sơ tạm ứng vốn: Đe được tạm ứng vốn, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà 
nước các tài liệu theo quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 349/2016/TT-
BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016của Bộ Tài chính Quy định về thanh toán, quyết 
toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quôc gia giai đoạn 2016-2020. 

4. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 

Thanh toán khối lượng hoàn thành: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách 
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nhà nước; khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư 
từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 
-2020".  

Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo 
quy định tại khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ 
ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016
2020. ' 

Điều 13. Chi phí quản lý dự án 
- Định mức chi phí quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Quyết định sô 

79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức 
chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

- Nội dung chi phí quản lý, thẩm định, phê duyệt dự toán và thấm tra, phê 
duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, 
sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự 
án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 14. Quyết toán vốn đầu tư 

1. Quyết toán vốn đầu tư hàng năm. 

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của 
Bộ Tài chính tại Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 quy định việc 
quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo 
niên độ hàng năm, Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năn 2008 về xử 
lý ngân sách cuối năm và ỉập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và 
văn bản sửa đối, bố sung, thay thế (nếu có). 

2. Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành. 

a) Đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải lập báo cáo quyết toán 
và được thấm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng chế độ 
quy định về quản lý tài chính hiện hành. 

b) Đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 349/2016/TT-
BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về thanh toán, quyết 
toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2016-2020. Trong đó quy định: 

- Việc lập báo cáo quyết toán, thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; nội 
dung thấm tra quyết toán; kiếm toán quyết toán dự án hoàn thành; định mức chi phí 
thâm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiếm toán quyết toán; thời hạn quyết toán; chế 
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độ báo cáo, kiếm tra và các nội dung liên quan khác: thực hiện theo Thông tư số 
09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết 
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

- Đối với dự án do Ban quản lý xã làm chủ đầu tư: 

Hô sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các biểu 
mâu báo cáo quyêt toán vốn đầu tư dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý 
liên quan theo biểu mẫu số 01/QTDA và 02/QTDA kèm theo Thông tư số 
349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu 
tư không đủ năng lực thấm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Chủ 
đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư lựa chọn một trong các hình thức sau: 

+ Thuê tô chức kiêm toán độc lập, kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư 
dự án hoàn thành. 

+ Đe nghị Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện thấm tra báo cáo quyết toán vốn 
đầu tư dự án hoàn thành. 

Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định 
thành lập Tố thấm tra quyết toán đế thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; 
thành phần của Tố công tác thấm tra quyết toán gồm thành viên của các đơn vị liên 
quan. 

CHƯƠNG IV 
TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 15. Xử lý chuyển tiếp 

Các dự án thuộc Đe án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 chưa 
được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp thẩm quyền phải thực hiện cơ 
chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản ỉỷ nguồn von đầu tư từ ngân sách nhà nước 
từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành 
phố, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện là cơ quan chỉ đạo 
kiếm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy định này đối với các Đe án xây 
dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới tại các xã trên địa bàn 
thành phổ giai đoạn 2017-2020. 

2. Trách nhiệm của Sở - ngành: 

- Giao Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan 
hướng dẫn úy ban nhân dân xã và chủ đầu tư giải quyết khó khăn vướng măc trong 
việc thực hiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng 
nông thôn mới. 
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- Giao Sở Tài chính chủ trì, phổi họp với các Sở-ngành liên quan hướng dẫn 
ủy ban nhân dân xã và chủ đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thực 
hiện quản lý nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng nông thôn mới. 

- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện 
giám sát công trình theo quy định. 

- Giao Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng lập thiết kế mẫu, thiết kế điển 
hình và hướng dẫn úy ban nhân dân xã và chủ đầu tư trong việc thực hiện Cơ chế đặc 
thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. 

- Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố 
tổng họp, báo cáo, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo trung 
ương theo định kỳ 6 tháng và cả năm. 

3. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện: 

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc huyện quản lý tổ chức hướng dẫn, 
kiếm tra, chấn chỉnh sai sót trong việc thực hiện công tác quản lý đâu tư và xây dựng 
và quản lý nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng nông thôn mớiẵ 

3. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện, xã: 

- Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các Phòng chuyên môn liên 
quan thuộc huyện chịu trách nhiệm thấm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; thấm tra báo 
cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; thấm định dự toán và thâm tra quyêt 
toán chi phí quản lý dự án. 

- Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ xây dựng, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các 
dự án, công trình do xã quyết định đầu tư; phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí quản 
lý dự án của chủ đầu tư đối với các dự án, công trình do Ban quản lý xã làm chủ đầu tư. 

- Giao Úy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dụng nông thôn 
mới huyện, úy ban nhân dân xã thường xuyên kiếm tra hướng dẫn Ban quản lý xã trong 
công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình xây 
dựng nông thôn mới. Kịp thời chấn chỉnh các sai sót của Ban quản lý xã (nếu có). Định 
kỳ, 06 tháng (trước ngày 15) ủy ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả kiểm tra công 
tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông 
thôn mới thành phố, Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

Trong quá trình triến khai các công trình, dự án có nguồn vốn huy động ngoài 
ngân sách thì phải thực hiện xong nội dung huy động đóng góp mới bắt đầu khởi 
công triên khai công trình, dự án. 

- Định kỳ, căn cứ vào số liệu báo cáo của các chủ đầu tư, Ban Chỉ đạo chương 
trình xây dựng nông thôn mới huyện tổng họp báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư 
xây dựng các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới các xã gửi Văn phòng 
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Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, đồng gửi Sở Kế hoạch 
và Đâu tư, Sở Tài chính trước ngày 05 mỗi tháng (báo cáo tháng), trước ngày 10 
tháng đầu quý sau (báo cáo quý) và trước ngày 15 tháng 01 năm sau (báo cáo năm). 
Riêng số liệu giải ngân vốn, trước khi gửi báo cáo, yêu cầu các chủ đầu tư phải đối 
chiếu số liệu có xác nhận của Kho bạc nhà nước tại nơi mở tài khoản. 

- Báo cáo định kỳ hàng quý, năm thực hiện theo quy định về chế độ và biểu 
mẫu báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2016 
- 2020 do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mớithành phố 
hướng dẫn. 

4. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện chỉ đạo các 
phòng, ban, ngành, các xã, các đơn vị liên quan tạo điều kiện đế Hội đồng nhân dân 
các câp trên địa bàn, Mặt trận To quôc và cơ quan đoàn thế xã hội các cấp, cộng đồng 
tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện Chương trình. 

CHƯƠNG V 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17ệ Điều khoản thi hành 

Trong quá trình triến khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thiết bổ 
sung, điều chỉnh, các Sở - ngành và các địa phương liên quan phản ảnh về Văn phòng 
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Sở Ke hoạch và Đầu tư 
và Sở Tài chính để phối họp trình Chủ tịch úy ban nhân dân thành phố xem xét, giải 
quyết./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 




