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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND
ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố
Căn cứ Chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm
kỳ 2016-2021; theo đó có nội dung UBND thành báo cáo Kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố;
Xét Báo cáo số 805/BC-QLĐT ngày 11/6/2020 của phòng Quản lý đô thị;
UBND thành phố báo cáo Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ
2016-2021 về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày
20/12/2016 của HĐND thành phố cụ thể như sau:
I. Tổng quan các công trình thực hiện từ năm 2017 đến nay:
1. Công trình thực hiện trong năm 2017:
- Tên công trình: Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Phan Đình
Phùng (đoạn Phạm Văn Đồng- Lý Thái Tổ).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.
- Tổng mức đầu tư hoàn thành: 18.663.114.000 đồng (trong đó ngân sách
thành phố: 16.438.725.000 đồng, nhân dân đóng góp: 2.224.389.000 đồng).
- Tổng kinh phí thu từ nhân dân đóng theo thực tế: Đến nay UBND phường
Yên Đỗ và Tây Sơn thu được 1.989.200.000 đồng kinh phí đóng góp của nhân dân,
đạt 89,4% so với dự toán dược duyệt, còn lại 235.189.000 đồng UBND phường Yên
Đỗ và Tây Sơn tiếp tục thu.
- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành.
2. Công trình thực hiện trong năm 2018-2020:
2.1 Công trình vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng đường Cách Mạng Tháng
Tám (đoạn Lê Lợi- Phù Đổng):
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.
- Tổng mức đầu tư theo dự toán: 8.300.000.000 đồng (trong đó ngân sách
thành phố: 7.507.180.000 đồng, nhân dân đóng góp: 792.820.000 đồng).
- Tổng kinh phí thu từ nhân dân đóng theo thực tế: Hiện nay UBND phường
Hoa Lư đã thu được 300.000.000 đồng, trên tổng số 640.000.000 đồng, đạt 31,25%
(số phải thu nhân dân đóng góp thực tế có lệch so với hồ sơ dự toán được duyệt).
- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành.
2.2 Công trình: Mương thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân:
- Chủ đầu tư: UBND phường Hội Phú.
- Tổng mức đầu tư: 2.460.955.000 đồng (trong đó ngân sách thành phố:
2.316.875.000 đồng, nhân dân đóng góp: 144.098.000 đồng).

- Tổng kinh phí thu từ nhân dân đóng theo thực tế: Hiện nay UBND phường
Hội Phú đã thu xong số tiền đóng góp của nhân dân là 144.098.000 đồng, đạt kế
hoạch 100%.
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng hoàn thành.
2.3 Công trình: Đường Lý Tự Trọng; Hạng mục: Vỉa hè và tháo dỡ nền
đường, hạ lưu, lấp bó vỉa.
- Chủ đầu tư: UBND phường Tây Sơn.
- Tổng mức đầu tư theo dự toán: 3.313.723.000 đồng (trong đó ngân sách
thành phố: 2.985.855.000 đồng, nhân dân đóng góp: 327.868.000 đồng).
- Tổng kinh phí thu từ nhân dân đóng theo thực tế: UBND phường Tây Sơn đã
thu được 297.833.000 đồng, trên tổng số 302.048.000 đồng, đạt 98,06% (số phải thu
nhân dân đóng góp thực tế có lệch so với hồ sơ dự toán được duyệt).
- Tiến độ thực hiện: Đã xây dựng hoàn thành.
2.4 Công trình: Vỉa hè đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng.
- Chủ đầu tư: UBND phường Diên Hồng.
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 6.818.383.000 đồng (trong đó ngân sách thành
phố:6.471.991.000 đồng, nhân dân đóng góp: 346.392.000 đồng).
- Tiến độ thực hiện: Hồ sơ đã được UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu, hiện đang được Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn
nhà thầu xây dựng.
3. Các công trình kế hoạch thực hiện trong năm 2020:
Vỉa hè tuyến đường Wừu và đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Phù Đổng Tôn Thất Tùng); Vỉa hè đường Tôn Tất Tùng (đoạn Lê Duẩn đến Cách Mạng Tháng
Tám); Vỉa hè đường Trần Quang Khải; Vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi hiện nay
UBND thành phố đang giao cho các Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước đầu tư
theo quy định.
II Một số tồn tại, vướng mắc khi thực hiện công tác chỉnh trang vỉa hè
theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm:
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của các cơ
quan đơn vị thành phố và các phường còn lúng túng. Công tác phối hợp giữa các
phòng, ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố với UBND
các phường có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm triển khai và ảnh hưởng đến việc thu
tiền đóng góp của nhân dân.
- Một số UBND phường được giao làm Chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm
còn hạn chế nên việc triển khai lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật còn chậm, việc
kiểm soát hồ sơ thiết kế trước khi trình thẩm định chưa đạt yêu cầu dẫn đến hồ sơ
trình thẩm định còn sai sót, tiến độ dự án triển khai chậm cụ thể như đường Lê Hồng
Phong có kế hoạch từ tháng 9/2019 nhưng đến nay mới phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu.
- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được UBND các phường thực hiện
tuyên truyền sâu rộng, phần lớn bộ phận nhân dân ủng hộ chủ trương thực hiện công
tác chỉnh trang vỉa hè theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, trên
một số tuyến đường đầu tư chỉnh trang còn vướng một số vị trí nhà nhà kiên cố (theo
chỉ giới xây dựng cũ) và một bộ phận nhỏ nhân dân chưa đồng tình nên việc vận động

giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Việc giải phóng mặt bằng thi công nhiều vị
trí chưa đạt yêu cầu về chiều rộng.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQHĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố, UBND thành phố báo cáo Kỳ họp thứ
Mười ba, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét và cho ý kiến./.
Nơi nhận:
- TTr Thành ủy (báo cáo);
- TTr HĐND Tp (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND Tp;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND Tp;
- Các phòng: QLĐT, TC-KH Tp;
- Ban QLDA ĐTXD Tp;
- UBND các phường;
- Lưu VT.
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