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I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC 
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU Tư THEO THAM 
QUYỀN

1. Nêu các văn bản huống dẫn được ban hành trong kỳ bảo cáo
- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tu xây dựng
2. Đánh giá SO’ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản huống dẫn 

đuợc ban hành đối vó’i việc quản lý đầu tu’
- Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thời gian qua được quản lý chặt chệ hơnị 

bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
- Văn bản hướng dẫn trong đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đẩu tư 

đên giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc dự án được cụ thể, dễ thực hiện.
- Tạo điều kiện thuận lọi cho việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước trong quá trình thanh toán vốn và kiếm soát chi trong đầu tư xây 
dựng xây dựng CO' bản được tốt hon.

- Giúp các Chủ đầu tư cập nhật kịp thời thông tin đế áp dụng có hiệu quả 
theo đúng quy định của pháp luật đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản 
lý đầu tư xây dựng.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH
1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnli vực quản lý.
2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định.
- Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
- Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
III. TÌNH HÌNH Tllực HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
- Tổng họp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư trong năm; 
+ Vốn Ngân sách nhà nước 275,047 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ (giá trị khối lượng thực hiện)-, 
+ Giá trị khối lượng thực hiện: 251,922 tỷ đồng.
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- Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong kỳ (giá trị giải ngân kế hoạch vốn)-,
+ Tình hình giải ngân: 233,417 tỷ đồng.
- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư:
+ Bố trí trả nợ 0 tỷ đồng
- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu có).
+ Trong công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án thời gian qua được 

quản lý theo dõi chặt chẽ bằng các văn bản hướng dân của Bộ Tài chính. Tình 
hình thẩm tra quyết toán đến thời điểm báo cáo là 40 hô sơ.

Tổng giá trị chấp nhận quyết toán là 49,897 tỷ đồng
Tổng giá trị cắt giảm là 269 triệu đồng

(Kèm theo phụ biếu 01)
IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 

CÔNG
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Thực hiện Luật Đầu tư công huyện Hòn Đất đã trình kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với Sở Ke hoạch vả Đầu tư; UBND tỉnh; 
HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất phê duyệt chủ trương đâu tư trong giai đoạn 
2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình.
- Đối với các dự án khởi công mới phê duyệt quyết định đầu tư, trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn được phép bố trí cả vốn chuẩn bị đầu tư và vốn 
thực hiện dự án giai đoạn 2016-2020 để hoàn thảnh các thủ tục phê duyệt chủ 
trương đầu tư, quyết định đầu tư và triển khai thực hiện theo quyết định đã được 
phê duyệt.

3. Tình hình thực hiện các chương trình.
a) Việc quản lý thực hiện chương trình:
Việc quản lý vốn thực hiện theo quy định kế hoạch đầu tư công, danh mục 

dự án phải thuộc danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2016-2020.

b) Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương 
trình;

- Quyết định đầu tư: 40 công trình
c) Tình hình thực hiện chương trình:
- Tiến độ thực hiện các mục tiêu của chương trình:
Kế hoạch đầu tư phân bổ năm 2019 đến nay các dự án đã thực hiện hoàn 

thành 101,5% kế hoạch, giá trị giải ngân công trình đạt 94,3% kế hoạch.
- Giá trị khối lượng thực hiện: 16,941 tỷ đồng
Tính đến thời điểm báo cáo huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiên độ thực hiện và làm các thủ tục thanh toán giải ngân đối với các công trình 
đã có khôi lượng, thanh toán tạm ứng họp đông theo quy định.
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d) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:
- Vốn kế hoạch: 16,693 tỷ đồng.
- Giá trị giải ngân: 15,741 tỷ đồng
đ) Năng lực tô chức thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình và 

việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành phần;
Năng lực tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế 

nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện đã đôn đốc các chủ đầu tư tập 
trung đây tiên độ thực hiện các công trình; thường xuyên quan tâm nhắc nhở các 
công trình chậm tiên độ; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối vói những 
công trình triển khai thi công chậm.

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
Trong quá trình lập, đăng ký danh mục chủ đầu tư chưa bám công trình đãj 

thực hiện để bố trí vốn chuyển tiếp và lập danh mục kế hoạch bố trí mới UBND 
các xã chưa xác định chính xác khi đưa vào triển khai thực hiện vướng mặt 
bằng, bố trí không đủ vốn, khi thiết kế công trình thiếu các hạng mục phụ hiệu 
quả đầu tư một số chưa cao.

(Kèm theo phụ biếu 02)
V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ sử DỤNG VỐN 

NHÀ NƯỚC
1. Tình hình lập, tham định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được Thường trực 

UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đến nay được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tạo điều kiện thuận lọi trong công tác điều 
chỉnh chủ trương đầu tư công trình theo quy định.

- Hiện nay huyện Hòn Đất đang tổng họp và xin điều chỉnh kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với công trình đã triển khai thực hiện 
điều chuyển qua Ịại trong kế hoạch được giao trả nợ quyết toán công trình.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư.
- Công trình phê duyệt quyết định đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 đã 

triển khai thực hiện trong năm
- Công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình xây dựng mới năm 2020 đã 

hoàn tất hồ sơ, tính đến thòi điểm báo cáo huyện đã lập danh mục trình Hội đông 
nhân dân huyện thống nhất ban hành Nghị quyết làm CO’ sở triển khai thực hiện.

- Các dự án đã được lập danh mục kế hoạch cho năm 2020, chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư phải hoàn thành trước 
ngày 30/10/2019 theo quy định.

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán.

4. Tình hình thực hiện các dự án năm 2019:
a) Việc quản lý thực hiện dự án:
+ Công trình chuyển tiếp: 106 công trình
+ Công trình khỏi công trong kỳ: 115 công trình
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b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:
- Vốn kế hoạch: 275,047 tỷ đồng.
- Giá trị khối lượng thực hiện: 251,922 tỷ đồng
c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:
- Vốn kế hoạch: 275,047 tỷ đồng.
- Giá trị giải ngân: 233,417 tỷ đồng.
d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về 

quản lý đầu tư của ban quản lý dự án và các nhà thầu;
- Đối với các chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ và chưa kiên quyết xử lý các đon vị trễ thời gian thi công theo họ-p 
đồng đã ký; đồng thòi xử lý chưa nghiêm các công trình đã nghiệm thu đưa vào 
sử dụng chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo thời gian quy định.

- Việc phối kết họp giữa đon vị thi công, thiết kế, giám sát lập hồ sơ quản 
lý chất lượng công trình tiến độ thực hiện chậm; còn sai xót dân đên chậm trong 
công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn. Nhà thầu thi công chậm lập thủ tục 
thanh toán, quyết toán ảnh hưởng đến giá trị giải ngân đạt thấp so với kê hoạch 
được giao.

- Đơn vị tư vấn giám sát báo cáo tình hình thực hiện thi công ngoài công 
trường còn chậm; chưa kiên quyết xử lý các vi phạm về chất lượng, tiến độ của 
nhà thầu trong quá trình thực hiện.

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và 
việc xử lý theo tlìấm quyền;

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được sự quan tâm và chỉ đạo 
kịp thời của cấp trên đã giúp huyện tháo gỡ được những vướng măc, khó khăn 
khi thực hiện và quản lý đầu tư.

- Công tác phối kết họp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 
trình thực hiện giữa chủ đầu tư với các ngành liên quan và chính quyền địa 
phương đôi lúc chưa kịp thời, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Hướng khắc phục và xử lý là BQL phải thường xuyên phối kết họp nhằm 
xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giữa chủ 
đầu tư với ngành chức năng; chính quyền địa phương và nhà thầu thi công; nhà 
thầu tư vấn trong quá trình thực hiện dự án.

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm 
quyền.

5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành.
6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

(Kèm theo phụ biểu 03)
r VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ĐÀU TƯ THEO HÌNH 

THÚ C DỐI TÁC CÔNG TƯ: (Không có)
1. Tình hình xây dựng và công bố danh mục dự án:
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1. Tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, ký kết hợp 
đông và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

3. Tông họp tình hình thực hiện Họp đồng dự án;
4. Việc chấp hành quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

5. Việc châp hành quy định vê quản lý đâu tư của các bên ký kết Hợp 
đông dự án trong việc thực hiện Hợp đồng dự án.

6. Tình hình khai thác, vận hành, dự án.
7. Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc 

xử lý theo thẩm quyền;
(Kèm theo phụ biểu 04)

VII. TÌNH IIÌNH QUẢN LÝ CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ sử DỤNG 
NGUỒN VỐN KHÁC (Không có)

1. Việc thực hiện thủ tục đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đâu tư và câp Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

2. Tiên độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án.
3. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, góp vốn pháp định (đối vói các 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định).
4. Tình hình khai thác, vận hành dự án: kết quả hoạt động đầu tư kinh 

doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nưó'c, đầu tư cho nghiên cứu và 
phát triến, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ tiêu chuyên ngành 
theo lĩnh vực hoạt động.

5. Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử 
dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.

6. Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

7. Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

8. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có).
9. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị giải pháp xử lý.

(Kèm theo phụ biểu số 05)
VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH 

GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHÚ ĐẦU TƯ VÀ co QUAN NHÀ NƯỚC
1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo.
- Định kỳ hành tháng, quý. Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện XDCB 

về phòng Tài chính kế hoạch tổng họp báo cáo gửi UBND huyện Hòn Đât, Sở 
Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang.

- Trong thòi gian qua việc gửi báo cáo đánh giá đầu tư theo thời gian quy 
định còn chậm. Trong thòi gian tới huyện sẽ khắc phục và gửi báo cáo đúng thời 
gian quy định đảm bảo theo yêu câu của cơ quan câp trên.

- Vừa qua đưọ’c đoàn kiểm tra giàm sát của Sở Ke hoạch và Đâu tư của 
tỉnh đã kiểm tra giám sát tình hình thực hiện đâu tư tại huyện Hòn Đât qua việc 
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kiểm tra giám sát, đoàn đã chỉ ra các hạn chế sai xót trong quá trình thực hiện kế 
hoạch được giao. Bên cạnh đó có một số nội dung huyện chưa năm rõ và được 
đoàn hướng dẫn cụ thể hơn.

2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo.
- Chủ đầu tư thực hiện theo đúng biểu mẫu của Thông tư số 22/2015/TT- 

BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
- Nội dung báo cáo của Chủ đầu tư chưa sát với tình hình thực tế.
- Thòi gián tới huyện cố gắng thực hiện công tác báo cáo và theo dõi kiểm 

tra nội dung báo cáo của các chủ đầu tư chặt chẽ hơn, nhăm đảm bảo nội dung 
và chất lượng báo cáo được tốt.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ.
- Số dự án được kiểm tra; mức độ đạt được so vói kế hoạch: 105 công trình.
- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án: Tình hình thực 

hiện dự án chậm so với kế hoạch được giao.
4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư trong công tác triển khai 

thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020.
5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ.
- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được chặt chẽ.
6. Kết quả xử lý sau giám sát, đánh giá đầu tư.
7. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
- Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý 

điều hành dự án; đề ra phương hướng biện pháp thực hiện kế hoạch vốn được giao.
- Đôn đốc, rà soát các công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử 

dụng nhưng chưa làm hồ sơ quyết toán.
IX. TÌNH HÌNII THỰC IIIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

CỦA CỘNG ĐỒNG
1. Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: Công tác 

đảo tạo, tăng cường năng lực; cơ cấu tố chức, kinh phí hoạt động; số dự án được 
giám sát;...

2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của ủy ban MTTQ các cấp.
3. Đánh giá chất lượng của các báo cáo.
4. Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng:
a) Sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với 

quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch liên quan và kê hoạch đâu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

b) Việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư về: chỉ giới đất đai và sử 
dụng dât; quy hoạch mặt băng chi tiêt, phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất 
thải, bảo vệ môi trường; đên bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; 
tiến độ, kế hoạch đầu tư;
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c) Những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu 
cực của dự án đến môi trường trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự ján.

d) Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án; 
đ) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư.
5. Kết quả xử lý sau giám sát đầu tư của cộng đồng.
6. Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý.

(Kèm theo phụ biểu 06)
IX. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGIIỊ
1. Các đề xuất về đổi mói cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, 

các Bộ, ngành.
2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện.

- Trên đây là báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 của ủy 
ban nhân dân huyện Hòn Đất./.
Nơi nhận:
- Sỏ' Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT ƯBND huyện;
- Phong TC-KH;
- Ban Quản lý Dự án DTXD;
- ƯBND các xã, thị trấn.
- LĐVP;
- Lưu: VT.

Trương Văn Minh
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Phụ biếu 01
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đon vị tính:

TT Nội dung
Kế hoạch 
vốn năm

2019

Trong đó 
bo trí trả 
nơ đong
XDCB

Nọ’ đọng 
XDCB 
còn lại

Tình hình thực hiện Tình hình giải ngân Thất thoát, 
lãng phí 

được phát 
hiệnGiá trị

so vói KH 
(%)

Giá trị
so vói KH 

(%)

I Dự án sử đụng vốn nhà nước 275,047 0,000 0,000 251,922 91,6 233,417 84,9 0
1 Von đầu tư công 109,945 0,000 0,000 106,932 97,3 98,951 90,0 0
1.1 Vốn NSNN 83,137 0,000 0,000 82,224 98,9 76,898 92,5 0
a Vốn NSTW 16,693 16,941 101,5 15,741 94,3
b Vốn NSĐP 66,444 65,283 98,3 61,157 92,0

1.2 Vốn ODA
1.3 Vốn TPCP
1.4 Vốn đầu tư công khác 26,808 24,708 92,2 22,053 82,3
2 Vốn nhà nước ngoài von đầu tư công 165,102 144,990 87,8 134,466 81,4
3 Vốn khác 0,000 0,000 0,000 0,000 ớ 0

3.1 Trong nước
3.2 Nước ngoài
II Dự án đầu tư theo hình thức ppp 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

1 Von đầu tư công tham gia (không tính vào tổng von đầu 
tư)

2 Von chủ sở hữu 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
2.1 Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công
2.2 Vốn khác (trong nước)
2.3 Vốn khác (nước ngoài)
3 Vốn vay 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

3.1 Vốn đầu tư công - •
--3:2 Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công

3.3 Vốn trong nước —
- 3.4 Vốn nước ngoài



TT Nôi dung
Kế hoạch 
von năm

2019

Trong đó 
bố trí trả 
nọ- đọng
XDCB

Nọ’ đọng 
XDCB 
còn lại

Tình hình thực hiện Tình hình giải ngân Thất thoát, 
lãng phí 

được phát 
hiệnGiá trị so vói KH 

(%)
Giá trị so vó'i KH 

(%)

III Dự án sử dụng nguồn vốn khác 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
1 Vốn trọng nước

-2 Vốn nước ngoài - - — - r------
IV Tổng cộng 275,047 0,000 0,000 251,922 91,6 233,417 84,9 0

1 Vốn đầu tư công (1.1 + II. 1 + II.3.1) 109,945 0,000 0,000 106,932 97,3 98,951 90,0 0
2 Vốn nhà nước ngoài đầu tư công (1.2 + II.2.1 + III.3.2) 165,102 0,000 0,000 144,990 87,8 134,466 81,4 0
3 Vốn khác 0,000 0,000 0,000 o”ooo 0 0

- Trong nước (1.3.1 + II.2.2 + II.3.3 + III. 1) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
- Nước ngoài (1.3.2 + II.2.3 + II.3.4 + III.2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0



án thành phần hoặc chủ đần tư dự án)

1

TT Nội dung CTMTQG CTMT CTMTĐP
I Chủ chuông trình
1 Số lượng 40
2 Tổng vốn kế hoạch (tr.đồng) 16.693 1'
3 Giá trị thực hiện (tr.đồng) 0
4 Giá trị giải ngân (tr.đồng) 0
II Chủ dự án thành phần

1 Số lượng
2 Tổng vốn kế hoạch
3 Giá trị thực hiện
4 Giá trị giải ngân

III
Chủ đầu tir dự án thuộc các chuông 
trình

1 Số lượng 12
2 Tổng vốn kế hoạch (tr.đồng) 16.693
n3 Giá trị thực hiện (tr.đồng) 0
4 Giá trị giải ngân (tr.đồng) 0

Ghi chú:
1. CTMTỌG: Chương trình mục tiên Quốc. gia.
2. CTMT: Chương trình mục tiêu do Chính phủ quyết định chủ trương.
3. CTMTĐP: Chương trình mục tiêu do địa phương quyết định chủ trương.

• Ị
Ị
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Phụ biểu 03
Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tu' các dự án sử dụng vốn nhà nuóc

TT Nội dung
Tông cộng các dụ- án sử dụng vốn nhà 

niróc

Phân theo nguồn vốn
Dư án đầu tu- công

DA SD vốn NN 
ngoài vốn ĐTCDụ- án sử dụng NSTW TPCP ODA NSĐP Vốn ĐTC

khác
Tổng số A B c Tông sô A B c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 75
I Chuẩn bị đầu tu'
1 Chù trương đằu tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ■0 0

a Sô dự án có kế hoạch chuân bị chủ trương đẩũ lữ 
trong kỳ 0 0 0

b Số dự án được thẩm định chù trương trong kỳ 0 0 0

c Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ 0 0 0
2 Quyết định đầu tư 120 0 0 120 36 0 0 36 0 0 75 9 0

a Số dự án có kể hoạch lộp BCNCKT trong kỳ 120 120 36 36 75 9
b Sô dự án được thâm định trong kỳ 0 0 0
c Sô dự án có quyết định đẩu tư trong kỳ 0 0 0

II Thục hiện đầu tu-
1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 221 0 0 221 40 0 0 40 0 0 174 7 0

a Sô dự án chuvến tiếp 106 106 0 106
b Sô dự án khẻri công mó'i trong kỳ 115 115 40 40 68 7

2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá 
dầu tư theo quy đinh trong kỳ

105 105 30 30 68 7

3
Số dự án dã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do 
người có thâm quyển Quyết định đâu tư và cơ 
quan quản lý NN thực hiện)

0 0 0

4 Sổ dư án dã thưc hiên đánh giá trong kỳ 0 0 0

5
Số dự án có vi phạm về thủ tục dầu tư được phát 
hiên trong kỳ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a Không phù hơp với quy hoach 0 0 0
b Phê duyêt không đúng tham quyền 0 0 0

c
Không thực hiện đây đù trĩnh tự thâm tra, thâm 
đinh dư án

0 0 0

6.
Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất 
lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về 
quàn lý chất lương hiên hành)

0 0 0

7
Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện 
trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
quyết toán)

5 5 50

a Tông vốn đầu tư cùa các dự án-có-thât thoát, 
lãng phí bị phát hiện

5 5 0 5



TT Nội dung
Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà

nu*ó*c

Phân theo nguồn vốn
Dự án đầu tư công DA SD vốn NN 

ngoài vốn ĐTCDự án sử dụng NSTXV TPCP ODA NSĐP
Vốn ĐTC 

khác
Tổng số A B c Tổng số A B c

b Tồng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác 
đinh

0,0 0,0 0

8 Số dư án châm tiến đô trong kỳ 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 0
a Số dư án châm tiến đô do thù tuc đâu tư 0 0 0

b Số dự án chậm tiến độ do công-tác giai phóng 
măt bằng

45 45 ■ 0 45

c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chù đâu 
tư, ban quàn lý dư án và các nhà tháu

4 4 0 4

d So dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp 
thời

0 0 0

đ Số dự án chăm do các nguyên nhãn khác 4 4 0 4
9 Số dự án phải điều chình trong kỳ 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0

a SỐ dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu 
tư 5 5 0 3 2

b Só dự án phải điểu chinh vôn đâu tư 0 0 0
c Sổ dự án phải điều chinh tiến độ đầu tư 0 0 0

d. So dự án phài điểu chinh do các nguyên nhân 
khác 0 0 0

10 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác 
nhau 0 0 0

11 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 169 0 0 169 40 0 0 40 0 0 129 0 0

a Tông so gói thầu đã tô chức lựa chọn nhà thầu 
trong kỳ 169 0 0 169 40 0 0 40 0 0 129 0 0

- Chỉ định thầu 128 128 40 40 88
- Đấu thầu hạn chế 0 0 0
- Đấu thầu rộng rãi 8 8 0 8
- Hình thức khác 33 33 0 33

ố Tông sô gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu 
được phát hiện trong kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đấu thầu không đúng quy định 0 0 0
Ký hợp đồng không đúng quy đinh 0 0 0

III Kêt thúc đầu tư, bàn giáo đưa vào sử dung
1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 78 78 0 78
2 Lũy kê sô dự án đã kêt thúc nhưng chưa được 

quyết toán 27 27 0 27
3 Sô dự án đươc quyết toán trong kỳ 43 43 0 434 Tình hình khai thác vân-hành 126 0 0 126 “ 30 0 0 30 0 0 96 0 0

67 Sô dự án đã đưa vào ván hành 126 126 30 30 96
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Ghi chú: A*: dụ- án tù' nhóm A trỏ' lên (bao gôm cả dự án quan trọng Quôc gia)

TT Nội dung
Tổng cộng các dụ' án sử dụng vốn nhà 

nuóc

Phân theo nguồn vốn
Dự án đầu tu' công

DA SD vốn NN 
ngoài vốn ĐTCDự án SŨ' dụng NSTVV TPCP ODA NSĐP Vốn ĐTC 

khác
Tồng số A B c Tổng số A B c

b
Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đễ vể kỹ 
thuât, không có hiệu quả (nếu có)

0 0 0

c Số dư án được đánh giá tác động trong kỳ 0 0 0





Tổng số dự án đầu tư

Trong đó:

Ghi chú

L i

Dự án sử dụng vốn 
và công sức cộng 
đồng; vốn ngân 

sách cấp xã; vốn tài 
trợ trực tiếp cho xã

Dự án đầu tư công; 
dự án sử dụng vốn 

nhà nước ngoài đầu 
tư công và dự án đầu 
tư theo hình thức ppp

Dự án sử dụng 
vốn khác

1. Tống số dự án đầu tư trên địa bàn 221 221 i
2. Tổng số dự án cộng đồng đã giám 
sát, trong đó: 105 0 0 105

- Đúng quy định 105 105
- Có vi phạm 0
- Chưa xác định được 0
3. Số dự án cộng đồng chưa giám sát, 
trong đó: 0 0 0 0

- Do các cơ quan chưa công khai thông 
tin 0

- Do chủ đầu tư chưa công khai thông 
tin

0

- Lý do khác 0
4. Tổng số dự án cộng đồng đã phản 
ánh có vi phạm:

0 0 0 0

- Đã có thông báo kết quả xử lý. 0
- Chưa Có thông báo kết quả xử lý : 0
- Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông 
báo

0 I
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