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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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
Qua xem xét Tờ trình số 6801 /TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về
đề nghị điều chỉnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các
Chương trình mục tiêu Quốc gia 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,
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan, ngày 07/12/2017
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND quy định chi phí hỗ trợ
chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai
đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và Bộ Xây dựng ban hành
Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 quy định việc quản lý chi phí đầu tư
xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nên các định
mức liên quan đến chi phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày
07/12/2017 không còn phù hợp với quy định của Trung ương. Do vậy, tại kỳ họp này,
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định thực hiện chi phí hỗ trợ theo quy định pháp
luật hiện hành thay thế định mức quy định đã ban hành tại Nghị quyết số
47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 là phù hợp.
Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại
Công văn số 373/HĐND-VP ngày 18/11/2020, Ban kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét
thống nhất thông qua; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn
tăng cường theo dõi, kịp thời tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc xử
lý đối với những nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành có nội dung không còn phù hợp
với quy định pháp luật hiện hành.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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