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QUY ĐỊNH 

Về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù  

đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn  

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /2022/QĐ-UBND, ngày     tháng 

   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)  
 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

 Quy định này quy định về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo 

cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức 

tạp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2021 -2025 như sau: 

 1. Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý 

dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù. 

2. Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định 

mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền). 

3. Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi 

phí bảo trì công trình. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng  

 Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cộng 

đồng dân cư, cá nhân có liên quan đến tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng 

theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ CHUẨN BỊ ĐẦU 

TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ 

ĐẶC THÙ 
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Điều 3. Nội dung hỗ trợ 

1. Chuẩn bị đầu tư: Hỗ trợ thực hiện các công việc lập hồ sơ, thẩm định hồ 

sơ xây dựng công trình; 

2. Quản lý thực hiện dự án: Hỗ trợ thực hiện các công việc quản lý dự án, 

lựa chọn nhà thầu và giám sát thi công. 

Điều 4. Định mức chi phí hỗ trợ:  

Tổng chi phí hỗ trợ là 6% trên tổng chi phí xây dựng và thiết bị (chưa 

có thuế GTGT và không gồm giá trị nhân dân đóng góp). Cụ thể như sau: 

1. Chi phí chuẩn bị đầu tư là 2% (Trong đó: Lập hồ sơ 1,9% và thẩm định 

hồ sơ 0,1%). 

2. Chi phí quản lý thực hiện dự án là 4% (Trong đó: Quản lý dự án 2%; 

Lựa chọn nhà thầu 0,2% và Giám sát thi công 1,8%). 

  

Chương III 

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU 

TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CỘNG ĐỒNG TỰ 

THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 

(BẰNG HIỆN VẬT HOẶC BẰNG TIỀN) 

 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn 

1. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho 

cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng công trình theo định 

mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, 

tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước 

của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 

dụng vốn đầu tư công (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP). 

2. Việc lựa chọn dự án giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng 

công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) phải đảm bảo phù 

hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

3. Các dự án giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện xây dựng công trình 

được chủ đầu tư (Ban quản lý xã) tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt 

hoặc chuyển khoản thông qua người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn 

thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã và không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng vốn. Người đại 

diện thanh toán trực tiếp cho người dân tham gia thực hiện thi công xây dựng dự 

án. 

4. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, việc thanh 

toán căn cứ vào hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh 

toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định cụ thể trong 

hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện áp dụng các loại giá 

hợp đồng theo quy định hiện hành. 

 Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng, việc 

thanh toán trên căn cứ bảng xác định giá trị công việc hoàn thành. Chủ đầu tư 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị 

thanh toán theo dự toán chi phí thực hiện công việc được duyệt phù hợp với tính 

chất từng loại công việc.  

5. Cơ quan kiểm soát, thanh toán có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn 

kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho dự án khi có đủ điều kiện thanh toán, đủ hồ 

sơ thanh toán theo quy định. 

 Điều 6. Phân bổ kế hoạch vốn 

 1. Việc lập kế hoạch, phân bổ chi tiết kế hoạch thực hiện vốn đầu tư nguồn 

ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện 

xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

 2. Cơ quan Tài chính 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 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ 

chức vận hành, khai thác Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc 

(TABMIS). 

Điều 7. Hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn 

Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu sau đây đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài 

khoản thanh toán (gửi lần đầu khi giao dịch với cơ quan kiểm soát, thanh toán 

hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh), các tài liệu này là bản chính hoặc sao y bản 

chính của chủ đầu tư, bao gồm: 

1. Kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền giao. 

2. Quyết định phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân 

cấp xã kèm theo dự toán xây dựng công trình hoặc Bảng kê các chi phí đầu tư 

xây dựng.  

3. Hợp đồng thực hiện công trình được ký kết giữa Ban quản lý xã và cộng 

đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã (áp dụng hình thức giá 

hợp đồng trọn gói) hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa (đối với hỗ trợ bằng hiện 

vật). 

Điều 8. Tạm ứng vốn 

1. Mức vốn tạm ứng 

a) Đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng:  
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Mức tạm ứng vốn tối đa bằng 30% phần ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng 

không vượt kế hoạch vốn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho dự án. Trường 

hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư (Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã) cho phép, nhưng không được tạm ứng quá 80% giá trị 

hợp đồng. Người quyết định mức tạm ứng chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

quyết định của mình và quản lý việc sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định. 

b) Đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng: 

- Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không 

vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt. 

Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho 

phép, nhưng không được tạm ứng quá 80% giá trị dự toán. Người quyết định mức 

tạm ứng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và quản lý việc 

sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định. 

- Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án không vượt quá dự toán 

chi phí quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Hồ sơ tạm ứng vốn gồm (Có Mẫu biểu kèm theo -Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP): 

a) Giấy đề nghị thanh toán: Theo Mẫu số 04.a/TT. 

b) Chứng từ thanh toán: Theo Mẫu số 05/TT. 

3. Thu hồi vốn tạm ứng  

a) Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn 

thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do Ban quản lý xã thống nhất với đơn 

vị thực hiện, được quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá 

trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng. 

b) Đối với chi phí quản lý dự án: Ban quản lý xã lập bảng kê giá trị khối 

lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của Ban quản lý xã) gửi cơ 

quan kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Ban quản lý xã không 

phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến cơ quan kiểm soát, thanh toán và 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị 

thanh toán theo dự toán được duyệt.  

Điều 9. Thanh toán khối lượng hoàn thành  

1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng:  

 Hồ sơ thanh toán gồm (Có Mẫu biểu kèm theo-Nghị định số 99/2021/NĐ-CP): 

a) Giấy đề nghị thanh toán vốn: Mẫu số 04.a/TT. 

b) Chứng từ chuyển tiền: Mẫu số 05/TT.  

c) Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng: Mẫu số 04.b/TT kèm theo (đối với 

trường hợp thu hồi tạm ứng). 
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d) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: Mẫu số 03.a/TT.  

đ) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh: Mẫu số 03.c/TT 

(đối với trường hợp phát sinh khối lượng). 

2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng: 

 Hồ sơ thanh toán gồm (Có Mẫu biểu kèm theo -Nghị định số 99/2021/NĐ-CP): 

a) Giấy đề nghị thanh toán vốn: Mẫu số 04.a/TT. 

b) Chứng từ chuyển tiền: Mẫu số 05/TT.  

c) Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng: Mẫu số 04.b/TT kèm theo (đối với 

trường hợp thu hồi tạm ứng). 

d) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành: Mẫu số 03.a/TT. 

đ) Bảng kê chứng từ thanh toán (chủ đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 

Điều 10. Quyết toán vốn đầu tư theo năm ngân sách (Quyết toán theo 

niên độ) 

1. Đối với vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 

quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lập báo cáo 

quyết toán theo niên độ khi kết thúc năm ngân sách. 

2. Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm 

định quyết toán theo năm ngân sách: thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 

số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản 

lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư 

số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 

Điều 11. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

1. Các dự án giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện 

xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khi hoàn thành 

bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải lập báo cáo quyết toán và được thẩm 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. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng công chức chuyên môn thuộc 

quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.  

3. Lập báo cáo quyết toán, thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; nội 

dung thẩm tra quyết toán; thời hạn quyết toán; chế độ báo cáo, kiểm tra và các 

nội dung có liên quan khác: Thực hiện theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 

dụng vốn đầu tư công  và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ 

Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.  

4. Đối với  công trình thực hiện theo hình thức nhà nước hỗ trợ bằng hiện vật:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-99-2021-nd-cp-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a) Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị 

mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật hỗ trợ, mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi 

riêng hiện vật được bàn giao.  

b) Giá trị của hiện vật phải được quy đổi ra tiền và tổng hợp vào chi phí 

đầu tư xây dựng công trình. 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH; QUY TRÌNH 

BẢO TRÌ, MỨC CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH 

 

Điều 12. Quản lý, vận hành công trình xây dựng 

Việc quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình giao thông được đầu 

tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025 thực hiện theo Thông tư số 

32/2014/TT-GTVT ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn và Thông tư số 

12/2014/TT-GTVT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn. Các công 

trình đầu tư xây dựng khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 -2025 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành và Quy định này. 

Điều 13. Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

1. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và 

thiết bị công trình; 

b) Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình; 

c) Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp 

với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình; 

d) Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào 

công trình; 

đ) Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các 

trường hợp công trình bị xuống cấp; 

e) Quy định thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công 

trình, thiết bị lắp đặt vào công trình; 

g) Quy định về nội dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần 

suất đánh giá đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác 

sử dụng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định 

của pháp luật có liên quan; 

h) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ; 
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i) Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có 

yêu cầu thực hiện quan trắc; 

k) Quy định về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và việc cập nhật thông tin 

vào hồ sơ bảo trì công trình xây dựng; 

l) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định 

các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình 

thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

2. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy 

trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển 

khai sau thiết kế cơ sở; cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung 

thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng (nếu có) trước khi nghiệm thu 

hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; 

b) Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ 

đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào 

công trình; 

c) Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng 

thiết bị không lập được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn 

khác có đủ điều kiện năng lực để lập quy trình bảo trì cho các đối tượng quy định 

tại điểm a, điểm b khoản này và có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn; 

d) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 126 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại điểm 

a khoản 47 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng 

công trình có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một 

phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập 

làm cơ sở cho việc phê duyệt. 

3. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp 

III trở xuống và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đơn 

vị quản lý, sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình 

xây dựng theo các quy định. 

4. Trường hợp có tiêu chuẩn về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công 

trình tương tự phù hợp thì đơn vị quản lý, sử dụng công trình có thể áp dụng 

tiêu chuẩn hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì 

riêng. 

5. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Đơn vị quản lý, sử dụng công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo 

trì khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng 

công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình và chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình; 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/luat-xay-dung-2014-87928-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/luat-xay-dung-sua-doi-nam-2020-186269-d1.html
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b) Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi 

những nội dung bất hợp lý trong quy trình bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và 

có quyền từ chối những yêu cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của 

đơn vị quản lý sử dụng công trình; 

c) Đơn vị quản lý, sử dụng công trình có quyền thuê nhà thầu khác có đủ 

điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trong 

trường hợp nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực hiện các việc này. 

Nhà thầu thực hiện sửa đổi, bổ sung quy trình bảo trì công trình xây dựng phải 

chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện; 

d) Đối với công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực hiện bảo 

trì, khi tiêu chuẩn này được sửa đổi hoặc thay thế thì đơn vị quản lý sử dụng công 

trình có trách nhiệm thực hiện bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi; 

đ) Đơn vị quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt những nội 

dung điều chỉnh của quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 14. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng 

1. Đơn vị quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây 

dựng hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công 

trình. 

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Tên công việc thực hiện; 

b) Thời gian thực hiện; 

c) Phương thức thực hiện; 

d) Chi phí thực hiện. 

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. 

Đơn vị quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo 

trì công trình xây dựng. 

Điều 15. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

1. Đơn vị quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo 

dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt 

nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện. 

2. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện 

kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt 

vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình. 

3. Bảo dưỡng công trình được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và 

quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt. 

4. Sửa chữa công trình bao gồm: 
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a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ 

phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ 

theo quy định của quy trình bảo trì; 

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công 

trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, 

cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có 

biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công 

trình. 

5. Thay thế hạng mục, thiết bị công trình nhưng không làm thay đổi công 

năng, quy mô công trình. 

Điều 16. Xác định các chi phí bảo trì công trình xây dựng được đầu tư 

xây theo cơ chế đặc thù 

Việc xác định các chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo Thông 

tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan  

1. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch hằng năm, 05 năm 

về nhu cầu, dự kiến phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

theo quy định. 

b) Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để 

đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và Ban dân tộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp 

tổ chức thực hiện. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

các chương trình do đơn vị mình chủ trì thực hiện. 

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà 

nước, phân bổ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp và sự nghiệp có tính chất đầu tư 

hàng năm để thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình xây dựng 

do địa phương quản lý theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Tham mưu cân đối nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh đối ứng thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2021 -2025; 

c) Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán vốn đầu 

tư. 
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 4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện: Kiểm soát, thanh toán vốn 

kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định của 

pháp luật hiện hành và Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính 

phủ; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng; 

thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán vốn đầu tư theo quy định. 

5. Trách nhiệm của sở, ban ngành cấp tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để 

phối hợp tổ chức thực hiện. 

6. Trách nhiệm UBND huyện, thị xã, thành phố:  

a) Thực hiện phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư do cấp huyện quản 

lý; giao nhiệm vụ, chỉ đạo Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định Hồ sơ xây dựng 

công trình, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các công trình hoàn 

thành theo đề nghị của UBND cấp xã; thực hiện quy định chế độ thông tin báo 

cáo. 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại cấp xã. 

7. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu giúp Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phân bổ kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư do cấp 

huyện quản lý theo quy định; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn 

hàng năm theo quy định; Thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Trường 

hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị). 

8. Trách nhiệm của UBND cấp xã. 

a) Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án giao cho cộng đồng tự thực 

hiện xây dựng công trình trên địa bàn xã theo cơ chế đặc thù; huy động sự tham 

gia của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tham gia thực hiện xây dựng 

công trình. 

b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản; Thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trường hợp Ủy ban nhân 

dân cấp xã không đủ năng lực thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình, thẩm tra quyết 

toán các công trình hoàn thành, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy 

ban nhân dân cấp huyện giao cho Phòng chuyên môn cấp huyện tổ chức thẩm định 

Hồ sơ xây dựng công trình, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các 

công trình hoàn thành. 

c) Thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, môi 

trường xây dựng, chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình. 

d) Giao cho Ban quản lý xã trực tiếp quản lý vận hành công trình xây dựng; 

Quyết định kế hoạch bảo trì và lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ,  

 7. Trách nhiệm của Ban quản lý cấp xã: 

a) Ban quản lý cấp xã trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, có tư cách pháp nhân, 

được mở tài khoản tại cơ quan Kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu của Ủy ban 

nhân dân xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức và cá nhân có liên quan 

theo quy định của pháp luật.  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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b) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; 

ký hợp đồng với cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã để 

tổ chức thi công công trình, giám sát trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu 

công trình; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức huy động sự đóng góp 

của nhân dân để thi công công trình. Tổng hợp theo dõi chi tiết các khoản nhân dân 

đóng góp xây dựng công trình.  

c) Xây dựng kế hoạch bảo trì công tình xây dựng. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

1. Trong trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi 

cho phù hợp với thực tế thì các huyện, thành phố báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  
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