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Số: / Ị j  /NQ-HĐND Lộc Ninh, ngàỳaĩo thảng 7 năm 2018

NGHỊ QƯYỂT 
Thộng qua Đe án điện chiếu sang đường giao thông nông thôn 

giai đoạn 2018- 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH 
KHOÁ X, KỲ HỌP THU SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phu Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của ƯBND tỉnh về 
việc Ban hành Bộ tiêụ chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai 
đoạn 2016-2020;

Công văn số 418/UBND-TH ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc đầu 
tư phát triển điện nông thôn năm 2018;

Công văn số 1118/SCT-KH ngàỵ 25/7/2017 của Sở Công thương tỉnh Bình 
Phước về việc Hướng dẫn đánh giá, thẩm định, công nhận xã hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới đôi với Tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí sô 7 về hạ tầng thương mại 
nông thôn trên địa bàn tỉnh. (Tỷ lệ đường được chiếu sáng (tính trên tổng số km 
đường nhựa, đường bê tông xi măng của toàn xã) đạt 5% trở lên đối với xã khu 
vực III, 7% trở lên đối với xã khu vực II, 10% trở lên đối với khu vực I);

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của ƯBND huyện Lộc Ninh 
về việc đề nghị thông qua Đề án điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn; 
Báo cậo thẩm tra số 53/BC-HDNp ngày 26/6/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội của 
Hội đồng nhân dâíi hụỵện và ý kiến của các Đại bịểụ HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn trên 
địa bàn huyện Lộc Ninh như sau: (Có Đề án chi tiết kèm theo)

1. Cơ chế thực hiện:

Nhà nước hỗ trợ trụ điện bê tông, trường hợp nơi nào có trụ điện hạ thế 
thuận lợi thì bố trí lồng ghép bộ cần đèn vào, nhà nước hỗ trợ dây điện lõi nhôm



duplex 25; phần còn lại yà kể cả chi phí quàn lý vận hành, điện tiêụ thụ do nhẩn 
dân đóng gốp. (Những vị trí xe ô tô không thể vào đựợc có thể sử dụng trụ sắt 90).

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND các xã, thị trấn là cấp quyết định đầu tư.

3. Chủ đầu tư; UBND cấp xã thấnh lập Ban phát triển ấp, xóm, khuphốvýổ 
dân phố (gọi tắt là Bán phát triển ấp) để làm chủ đầu tư công trình (nếu eốưa 
thành lập). Ban phát triển ấp cỏ sự tham gia của đại diện đoàn thể chính trị ở ấp,' 
Trưởng ấp, Tổ trưởng tổ dân phố và đại điện tiêu biểu của nhấn dân trong ấp, 
xóm. Trưởng ban là người có uy tín, trách ĩứiiệm và riăng lực tổ chức triểrì khai (âọ , 
cộng đồng ấp, xóm trực tiếp bầu và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhậnỆ

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện giaó:

1. Ưỷ ban nhần dân 'huyện tổ chức triển khái thực hiện Nghị qủyết hầy, 
hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND huýện theo quý định.

2 Thường trực Hội đồíig nhân dârì hụỵện, các Ban cua HĐND huyện, Tổ 
đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện giảm sát việc thực hiện Nghị 
quyết. ■

3. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huỹện và các đoàn thể chính 
trị - xạ hổi thẻo quỵ đinh của pháp luật, giám sát và động viên mọi tạng lớp nhân 
dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dấíi huyện.

Nghị quyết nàỵ đã được Hội đồng nhận dân huyện Lộc Ninh khoá X, kỳ 
họp thứ sáu thông quạ ngày 19 tháng 7 hãm 2018 vả có hiệu lực kể tự ngày thông 
qua;/.

Nơi nhặn: CHỦ TỊCH ■
- TT.IỈĐND, UBND tỉnh; . .
- Tổ Đại biểu HĐND tình ứng cử trên địà bàn huyện;
- TT HU, HĐNĐ, UBNỊỈ, UBMTTQVN huỵện;
- Các Ban, Tổ và đại biểu HDND huyện;
- ủ y  viên UBND hụyện; .
- Các cơ qúan, bạn, ngành, đoàn thổ huyện;
- TTHĐND, ỨBND, UBMTTQVN các xã, thị ữấn;
- Lưu: VT.
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ỦY BAN NHÂN DẦN 
HUYỆN LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ỡ2 /ĐA-UBND Lộc Ninh, ngày x o  t h ả n n ă m  2018

ĐỀ ÁN
Điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2021.

A. S ự  CẦN THIẾT XÂY DựNG ĐỀ ẨN VÀ CĂN c ứ  PHÁP LÝ

1. Thực trậng và sự cần thiết xây dựng đề án 

í .  Thực trạng mạng lưới điện công cộng trên địa bàn huyện
a) Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo, xây dựng phát triển mạng 
lưới điện chiếu sáng công cộng trên các trục đường chính, đường quốc lộ mà chủ 
yêu là tậi các khu trung tâm xã, thị trân, khu đông dân cư với 1.129 bộ bóng đèn 
cao áp và đèn led, trong khi đưcmg giao thông nông thôn ở các khu dân cư trên địa 
bàn các xã thị trấn khoảng 700 km, đã bê tông xi măng hóa từ năm 2014 đến nay 
được 184 km, nhưng đèn đường chiếu sáng công cộng trên hệ thống đường này 
chưa đạt đến 2%. Trong khi UBND các xã, thị trấn đã tập trung nỗ lực vận động, 
tuyên truyền đến người dân để tham gia đầu tư mạng lưới điện thắp sáng công 
cộng trên các tuyên đường bê tông xi măng, tuy nhiên vân. còn manh mún, chưa 
đồng bộ và không đáng kể so với yêu cầu.

b) Những tồn tại, khó khăn

Là một huyện biên gỉới, dân cư sinh sống tập trung chủ yếu tại trung tâm các 
xấ, các khu vực còn lại vẫn còn thưa do đó công tác tuyên truyền vận động người 
dân đóng góp còn khó khăn.

Hiện nay việc quản lý, sửa chữa giao cho Đội quản lý công trình đô thị chịu 
trách nhiệm.'Tuy nhiên do biên chế ít, máy móc thiết bị chuyên dùng cho sửa chữa 
chưa có (xe chuyên dùng) nên việc bảo dưỡng, sửa chưa có lúc chưa kịp thời.

Còn một số cụm dân cư đông tại khu vực các xã chưa bố trí được điện chiếu 
sáng công cộng.

Kinh phí vận hành hệ thống điện đường lớn do phải dùng bóng cao áp, tốn 
nhiều điện năng tiêu thụ.

2. Sự cần thiết xây dựng đề án

Nhằm tạo mỹ quan cho khu vực nông thôn, vừa phục vụ tốt cho ánh sáng 
vào ban đêm cũng như kết hợp treo cờ Tổ quốc trong các dịp Lễ, Tết. Đề án không 
chỉ góp phần đảm bảo giao thông mà còn đảm bảo an nính trật tự vào ban đêm, 
sinh hoật người dân có nhiều thuận lợi, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày 
càng được thăt chặt. Bên cạnh đó, công trình cũng giúp cho việc sản xuât, giao 
thương hàng hóa của bà con thuận tiện hơn. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phong
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trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, gốp phần xóa dần khoảng cách 
giữa íiông thôn và đô thị. Nhưng hiện nay tỷ lệ đèn chiếu sáng ừên hệ thống đường 
bê tông xi măng nông thôn còn quá ít theo yêu cầu của tiêu chí nông thôn mới.

Mặc khác, thực hiện Quyết .định số. 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của 
ƯBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước giai đoạn 2016-2020 qủy định.: Tỷ lệ đường được chiếu sảng (tính frên tổng 
sô km đường nhựa, đường bê tông xi măng của toàn xã) đạt 5% trở lên đổi với xậ 
khu vực III, 7% frở lên đối với xã khu vực II, 10% trở lên đổi với khu vực I;

Từ những cơ sở nêu ữên, do đó cần có một đề án cụ thể để triển khai cho tất 
cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm cơ sở tuyên truyền, vận động đến nhân 
dân nhầm thu hút nguồn lực trong dân cùng Nhà nước thực hiện để sớm đạt được 
tiêu chí này.

n. Các căn cứ xây dựng đề án

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Phê duyệt Chương trìạh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớị giai đoạn 
2016- 2020. '

Cặn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tĩnh-về. 
việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 
2016-2020.

Căn cứ Công văn 418/UBND-TH ngày 12/02/2018 củạ UBND tỉnh về việc 
đầu tư phát triển điện nông thôn năm 2018.

Công văn số 1118/SCT-KH ngàỵ 25/7/2017 của Sở Công Thương tỉnh Bình 
Phước về việc Hướng dẫn đánh giá, thẩm định, công nhận xã hoàn thành xây dựhg 
nông thôn mới đối với Tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại 
nông thôn ừên địa bàn tỉnh.

B. GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH T H ựC  HIỆN

I. Cơ chế thưc hiên•  •  ■

Nhà nước hỗ trợ trụ điện bê tông, trường hợp nơi nào có trụ điện hạ thế 
thụận lợi thì bố trí lồng ghép bộ cần đèn vào, ĩứià nước hỗ trợ dây điện lõi nhôm 
duplex 25; phần còn lại và kể cả chi phí quản lý vận hành, điện tiêu thụ do nhân 
dân đóng góp. (Những vị trí xe ộ tô không thể vào được có thể sử dụng trụ.sắt 90).

II. Cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư

1. Cấp quyết định đầu tư: UBND các xã, thị trấn là cấp quyết định đầu tư.

2. Chủ đầu tư

UBND cấp xã thành lập Bail phát triển ấp, xóm, khu phố, tổ dân phố (gọi tắt 
là Ban phát triển ấp) để làm chủ đầu tư công trình, (nếu chưa thành lập). Ban phát 
triển ấp có sự tham gia của đại diện đoấn thể chính trị ở ấp, Trưởng ấp, Tổ trưởng 
tổ dân phố và đại diện tiêu biểu của nhân dân trong ấp, xóm. Trưởng ban là người 
có uy tín, trách nhiệm và năng lực tổ chức triển khai do cộng đồng ấp, xóm trực 
tiếp bầu và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận.
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in .  Quy trình thực hiện

1. Chuẩn bi đầu tư

- UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đầu tư 
điện chiếu sáng đường GTNT của huyện, tổ chức họp dân, công bố mức hỗ trợ của 
Nhà nước và mức đóng góp của nhân dân trong xã.

- Xác định quy mô kỹ thuật do người dân tự đề xuất theo nhu cầu và khả 
năng đóng góp của nhân dân trên cơ sở dự toán thi công theo thiết kế mẫu do 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng hương dẫn. Neu đạt được thỏa thuận (có biên bản cam 
kết), UBND xã tổng họp, lập kế hoạch trình ƯBND huyện xem xét, cân đối, bố trí 
theo thứ tự ưu tiên dựa trên tỷ lệ đóng góp của nhân dân và nhu cầu thiết yếu của 
công trình. .

- Căn cứ ké hoạch được UBND hụyện giao, UBND cấp xã giao cho chủ đầu 
tư tổ chức lập dự toán thi công theo thiết kế mẫu.

- UBND xã, thị trấn tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán thi công, Phộng 
Kinh tế và Hạ tầng hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong công tác thẩm định dự toán 
thi công.

2. Giải pháp thực hiện

- Thi công công trỉnh: Trên cơ sở dự toán được UBND xã phê dụyệt, giao 
Ban phát triển ấp ký kết họp đồng với đơn vị có chức năng về điện hoặc cá nhân có 
trình độ chuyên môn về điện để thực hiện thi công lắp đặt. (mẫu Hợp đồng do 
phồng Tài chính -  Kế hoạch hướng dẫn)

- Phân bổ vốn: Hàng iiăm trên cơ sở vốn đối ứng của nhân dân thực hiện, 
UBND huyện chỉ đạo phòng Tài chính -  Kế hoạch tham mưu hỗ trợ kinh cho các 
xã, thị trấn thực hiện. Năm 2018, ưu tiên bố ừí kinh phí thực hiện cho 02 xã về 
đích nông thôn mởi. Đồng thời làm điểm 03 tuyến cho các xã đã về đích nông thôn 
mới, mỗi tuyến khoảng 01 km tạo điều kiện cho các xã, thị trấn đến tham quan học 
tập kinh nghiệm.

Đen 30/4/2018, tổng chiều dài đường bê tông xi măng toàn huyện hoàn 
thành là 184 km. Phấn đấu từ năm 2018 — 2021 sẽ hoàn thành điện chiếu sáng 
đường GTNT là 250km. Do đó, nguồn NSNN dự kiến hỗ trợ khoảng 
6.375 000.000 đồng (25.500.000 đồng/km X 250km), trong đó:

•* Năm 2018: 25.500.000 X 40km = 1.020.000.000 đồng

* Năm 2019: 25.500.000 X 7Ọkm = 1.785.000.000 đồng

* Năm 2020: 25.500.000 X 70km = 1.785.000.000 đồng

* Năm 2021: 25.500.000 X 70km = 1.785.000.000 đồng

- Thực hiện giám sát cộng.đồng trong quá trình đầu tư xây dựng: ủ y  ban 
Mặt trận Tô quôc Việt Nam xã chủ trì tô chức Hội nghị của cộng đông hoặc Hội 
nghị đại biểu của cộng đồng để bầu Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, (có thể sử 
dụng Ban giám sát đâu tư cộng đông hiện có)

3



Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có từ 5 - 7 thành viên, trong đó ủ y  ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nám xã cử đại diện tham gia thành lập Ban Giám sát đầu tư 

■ cửa cộng đồng, các thànli viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng không phải 
lạ người đương nhiệm trong bộ máy chính quyền cấp xã, am hiểu chính sách, pháp 
luật Nhà nước, các quy định về quản lý đầu tự và hiểu biết cơ bản về kỹ thuật xây 
dựng.

ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ra văn bản công nhận Ban Giám sát 
đầu tư của cộng đồng (hoặc xác nhận việc giải tán Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng) thông qua TT Hội đồng nhâri dân, ủ y  ban nhân dân cấp xã, cộĩig đồng dân 
cư và các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn xã biết.

- Nghiệm thu, bàn giao công trình: chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trĩnh 
hoàn thành, thành phần nghiệm thu gồm: Ban phát triển ấp, Ban giám sát eộiig 
đồng, đại diện UBND xã, thị trấn, đại diện hộ dân hưởng lợi trực tiếp từ công trình 
và đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Thanh tòán, quyết toán công trình hoàii thành: Chủ đầu tư lập hồ sơ thanh 
toán, quyết toán, hồ sơ gồm:

+ Dự toán thi công được phê duyệt hoặc khối lượng thực tế thi công trên cơ 
sở dự toán được phê duyệt.

+ Các chứng từ thực tế thi công như: hơp đồng, hóa đơn mua vật liệu, hợp 
đồng lắp đặt... Riêng phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, chứng từ là các họp đồng, 
hoá đơn theo quy định hiện hành.

+ Biên bản nghiệm thu theo mẫu chuyên ngành quy định.

IV. Quản lý, yận hành và duy tụ bảo dưỡng

1. Quản lý: Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư phải bàn giao công trinh và toàn 
bộ hồ sơ, tài liệu cỏ liên quan đến công trình cho đại diện hộ dân có trách nhiệm 
quản lý sử dụng, bảo dưỡng bảo trì và vận hành. Đồng thời giao .01 bộ hồ sơ về 
UBND xã, thị trấn để làm thủ tục thanh, quyết toán.

. 2. Vận hành: Các hộ dân thụ hưởng trực tiếp'họp thống nhất cử 01 đại diện 
hộ dân đóng ngắt điện (có the lắp đặt hệ thống tự đóng/ngắt), thu phí và thanh toán 
tiền điện với Điện lực Lộc Ninh. Đồng thời có trách nhiệm liên hệ Điện lực Lộc 
Ninh để được lắp đặt điện kế.

3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo cấc ấp, khu phố lập kế 
hoạch- huy động công sức của Iihân dân địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác 
để bảo dưỡng, sửa chữa công trình; hỗ trợ người dân trong việc liên hệ Điện lực 
Lộc Ninh để lập thủ tục lắp đặt điện kế điện chiếu sáng.

y . Thời gian thực hiện

Đề án này được triển khại thực hiện giai đoạn 2018-2021. . .

Vĩ. Tổ chức thực Mện

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Có trách nhiệm chủ động phối họp với các 
ban, ngành và ƯBND các xã, thị trấn:



- Tổ chức cấp vật tư phần Nhà nước hỗ trợ khi UBND các xã, thị trấn có yêu
cầu.

- Thống nhất với UBND các xã, thị ừấn về vị trí dựng trụ đèn chiếu sáng để 
đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo ánh sáng cho đường giao thông nông thôn.

- Tổ chức hướng dẫn xây dụng dự toán mẫu và mẫu nghiệm thu, tham gia 
thành phần nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện theo mục 
tiêu, nội dung, giải pháp, chính sách của Đề án.

- Kiểm tra, đốn đốc, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện củá UBND các 
xã, thị trấn; Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND 
huyện, phôi hợp với Phòng Tài chính-Kê hoạch tham mưu UBND huyện tô chức 
sơ kết, tổng kết; đề xuất điều chỉnh cơ cấu đầu tư, các cơ chế chính sách và giải 
pháp phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

2. Phòng Tài chính -  KH: hướng dẫn cơ chế mua vật tư, hóa đơn chứng từ, 
hướng dẫn mẫu các loại hồ sơ theo hướng đơn giản hóa để thực hiện các thủ tục 
thanh toári, qưyết toán; cân đối, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sảch huyện cho 
UBND các xã, thị trấn. Tham mưu UBND huyện quyết định yề các cơ chế phân bổ 
vốn hỗ trợ.

3. Các ban, ngành đoàn thể huyện: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 
chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động để 
nhân dân trên địa bàn huyện cùng hưởng ứng thực hiện.

4. Điện lực Lộc Ninh•  •  •

Tạo điều kiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu được gắn đèn chiếu sáng lên 
trụ điện của ngành điện đang quản lý vận hành nếu đủ điều kiện về an toàn kỹ 
thuật.

Phối hợp hỗ trợ UBND các xã, thị trấn, các hộ dân có nhu cầu trong việc lắp 
đặt điện kế điện chiếu sáng công cộng và thu tiền điện theo giá điện chiếu sáng 
công cộng.

5. UBND các xã, thị trấn

- Lập ké hoạch xây dựng các đường điện chiếu sáng hàng năm tại địa 
phương, triển khai lấy ý kiến của cộng đồng dận cư để báo cáo UBND huyện.

- Phê duyệt dự toán thi công các công trìrứi thực hiện, trong đó có phương án 
sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ do Ban phát triển ấp lập.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng, sử 
dụng các nguồn vốn.

- Định kỳ công khai kế hoạch huy động, tổ chức thực hiện và kết quả đầu tư 
xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn để dân biết, đồng thời tạo điều kiện cho công 
đồng dân cư tham gia quản lý, giám sát.

6. Ban phát triển ấp
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- Làm chủ đầu tư thực hiện các công trình củá Đe án; qũản lý và triểii |h ạ i 
thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao, đưa cống 
trình vào sử dụng.

- Tổ chức huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân; quản lý tài chính, 
công khai phương án, dự toán sử dụng các nguồn vốn để cộng đồng dân cư biết, 
thực hiện giám sát

Hàng năm UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình thực hiện gửi về UBND *v 
huyện (qũa phòng Kinh tế và Hậ tầng) tổng hợp báo cáo HĐND huyện. ;

Trên đây là Ẹ>ề án Điện chiếu sáng đường giao thông nông tKôn cửa ƯBKỊp) 
huyện Lộc Ninh, kính trình Hội đồng nhân dân Huyện Xẽm xét./.

- TT.HĐND, UBND tinh;
- Tổ Đ ại biểụ liĐ N D  tỉnh ứng cử ừêii địa bạn húyện;
- TT HU, IIDND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện;
- ủ y  viên UBND huyện;
- Các cơ quan, bàn, ngành; đoàn thể hụyện;
- TT  HĐND, UBND, UBM TTQVN các xa, thị ừấn;
- Lưu: VT.

Nơi nhận:
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