UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2106 /STC-TCĐT
V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch
đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đối với các cụm dân
cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Sở Xây dựng
Tiếp nhận Công văn số 1289/SXD-QLN ngày 17/8/2020 của Sở Xây dựng
về việc đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng
kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
do Sở Xây dựng lập. Tuy nhiên Sở Tài chính cóvài ý kiến như.
- Đề nghị điều chỉnh nội dung của Sở Tài chính.
+ Kịp thời lập thủ tục chuyển vốn về cho các huyện khi có phê duyệt chủ
trương của cấp có thẩm quyền.
+ Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các địa phương sử dụng, quản lý
nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện theo đúng các qui định hiện hành.
- Về kinh phí hỗ trợ.
Do các cụm, tuyến dân cư có qui mô đầu tư khác nhau nên chi phí đầu tư có
sự chênh lệch quá nhiều, do đó hỗ trợ cào bằng theo tỷ lệ tỉnh 80%, huyện 20% thì
một số địa phương có lợi, một số địa phương thiệt thòi. Từ đó Sở Tài chính đề nghị
đối với các cụm, tuyến dân cư có chi phí đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên thì Tỉnh hỗ
trợ tối đa 04 tỷ đồng (cho phù hợp với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại
Công văn số 686/UBND-KT ngày 31/8/2020 về việc hỗ trợ có mục tiêu nguồn vốn
sự nghiệp kinh tế để đầu tư thí điểm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 04 cụm dân cư
vượt lũ giai đoạn 1), còn đối với các cụm, tuyến dân cư dưới 05 tỷ đồng thống nhất
tỉnh hỗ trợ 80% còn lại huyện 20%.
Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính gửi Sở Xây dựng tổng hợp./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, TCĐT.

Ngô Hồng Chiều

