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TỜ TRÌNH
Đề nghị điều chỉnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án
thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam ban hành tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND
ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Theo Công văn số 373/HĐND-VP ngày 18/11/2020 của Thường trực
HĐND tỉnh về việc thực hiện chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án
thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo quy định pháp luật hiện hành;
UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị như sau:
Ngày 07/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/2017/NQHĐND Quy định định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày
19/01/2018 để triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, các định mức liên quan đến chi phí hỗ trợ được HĐND tỉnh
quyết nghị tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 283/QĐUBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở Nghị định số
32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây
dựng. Hiện nay, Chính phủ đã thay đổi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP bằng Nghị
định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và ngày 26/12/2019,
Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số: 09/2019/TT-BXD, 10/2019/TTBXD, 11/2019/TT-BXD, 13/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-BXD hướng dẫn Nghị
định số 68/2019/NĐ-CP. Trong đó, Thông tư số 13/2019/TT-BXD là cho các
công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.
UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện chi
phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành thay cho chi phí hỗ trợ ban
hành tại Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở : XD, GTVT, KH&ĐT,
NN&PTNT, TC, TP ;
- CPVP ;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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