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BÁO CÁO 

Giám sát tổng thể thực hiện dự án đầu tư và công tác đấu thầu các dự án 
đang thực hiện đầu tư vốn năm 2019 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND 
và nguồn thu sử dụng đất, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

 Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 

 

Thực hiện Thông báo số 189/TB-SKHĐT, ngày 30/7/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư 
và công tác đấu thầu các dự án đang thực hiện đầu tư vốn năm 2019 trên địa bàn 
huyện Chi Lăng; Sau khi rà soát, tổng hợp, UBND huyện Chi Lăng báo cáo 
như sau: 

A. NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG THỂ 

I. Giám sát đầu tư 

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo giám sát của Chủ đầu tư và của 
UBND huyện theo quy định 

UBND huyện thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư luôn chấp hành nghiêm 
túc chế độ báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng, cả năm, 
theo các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và quy định tại Nghị định số 
84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; nội dung Báo cáo giám sát 
đánh giá tổng thể đầu tư tuân thủ theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 
18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhìn chung, công tác giám sát, đánh giá 
đầu tư luôn được các đơn vị quan tâm, chú trọng, chất lượng báo cáo cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu đề ra.  

2. Tổng hợp tình hình thực hiện lập, trình thẩm định và quyết định 
chủ trương đầu tư dự án 

Công tác thẩm tra, phê duyệt chủ trương, đầu tư dự án được thực hiện 
nghiêm túc, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công 
trình theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật 
Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội và một số văn bản 
khác; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
và giảm nghèo bền vững đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương 
đầu tư tại Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và Quyết định số 
2229/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Cụ thể như sau:  

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-
HĐND tỉnh  
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Năm 2019, trên địa bàn huyện thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở UBND 
xã Lâm Sơn. UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư thực hiện lập, trình 
thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phê 
duyệt chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành. 

b) Vốn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện đầu tư 02 dự án trong năm 2019, 
đơn vị chủ đầu tư thực hiện lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định 
hiện hành 

c) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Với 08 dự án thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 05 dự án thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. UBND huyện Chi Lăng đã thực hiện lập, 
trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện, dự án của 
các Chương trình trên đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và Quyết định số 
2229/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. 

3. Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự 
án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có)  

Trong năm 2019, các chủ đầu tư trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm 
chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu của 17 dự án được giám sát theo các nguồn vốn nêu trên; 
Thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, chấm thầu, lựa chọn nhà thầu minh bạch, 
công khai theo quy định của Luật Đấu thầu. Sau khi được giao kế hoạch vốn chi 
tiết, các Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Quá trình 
lập dự án, khảo sát thiết kế đã đi hiện trường. Trên cơ sở số liệu khảo sát, điều 
tra đã lập phương án thiết kế sát với thực tế yêu cầu. Đến nay các công trình đã 
có quyết định phê duyệt dự án, thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 
xây lắp, triển khai thi công theo đúng quy định.  

4. Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện, thực hiện 
kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân, khó khăn, vướng mắc, kết quả xử lý 

4.1. Tiến độ thực hiện các dự án 

4.1.1. Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương theo 
Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn 

 - Xây dựng Trụ sở UBND xã Lâm Sơn: Đã thi công xây tường tầng 2, tiến 
độ đạt 40% khối lượng. 

 - Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn cho các xã, thị trấn,  
khối lượng thực hiện đạt 100%.  

 - Xây dựng Trụ sở UBND xã Vân Thủy: Đã hoàn thành, bàn giao cho 
UBND xã sử dụng. 

4.1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
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- Đường liên thôn Làng Tuống - Làng Giao, xã Bằng Hữu, huyện Chi 
Lăng: Đã hoàn thành, chủ đầu tư đang thực hiện công tác nghiệm thu kỹ thuật. 

- Đường vào thôn Nà Nhì, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng. Hạng mục: 
Mở mới nền đường. Công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng. 

- Đường bê tông thôn Thiên Cần, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng: Thi công 
khối lượng đạt 50%. 

- Đường điện hạ thế 0,4KV thôn Tình Lùng, xã Vân Thủy: Đã bàn giao, 
đưa vào sử dụng. 

- Nước sinh hoạt tập trung thôn Lũng Nưa, xã Gia Lộc: Đã bàn giao, đưa 
vào sử dụng. 

4.1.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

- Trường Tiểu học xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng: Đã xây dựng xong phần 
thô, tiến độ khối lượng đạt 70%. 

- Trường THCS xã Gia Lộc: Đã thi công xong phần kè đá, móng nhà bảo 
vệ và móng trụ cổng, san nền, đang cải tạo dãy nhà hai tầng của nhà trường, tiến 
độ khối lượng đạt 70%. 

- Trường Mầm non xã Gia Lộc: Đang thực hiện vệ sinh và sơn tường dãy 
nhà 02 tầng, tiến độ khối lượng đạt 65%.  

- Nhà văn hóa và sân thể thao trung tâm xã Gia Lộc: Nhà thầu đang thi 
công hoàn thiện phần móng, tiến độ khối lượng đạt 50%. 

- Trường Mầm non xã Y Tịch: Thi công tiến độ khối lượng đạt 45%. 

- Đường liên thôn Nam Lân 1 - Thạch Lương, xã Y Tịch, huyện Chi 
Lăng: Đã bê tông mặt đường được 1,1Km, tiến độ khối lượng đạt 70%. 

- Kiên cố hóa mương Cốc Thung, thôn Phai Đeng, xã Gia Lộc: Thi công 
khối lượng đạt 80%.  

- Kiên cố hóa mương Tẳng Xoòng, thôn Nà Mần, xã Gia Lộc: Thi công 
khối lượng đạt 100%, chủ đầu tư đang chuẩn bị công tác nghiệm thu kỹ thuật để 
bàn giao, đưa vào sử dụng. 

4.1.4. Nguồn thu tiền sử dụng đất 

- Sửa chữa Trụ sở Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cũ): Đã hoàn 
thành. 

- Sữa chữa, nâng cấp Hội trường UBND huyện: Đã thực hiện phê duyệt 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư đang thực 
hiện đấu thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng theo quy định. 

4.2. Tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn được giám sát 
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Tính đến ngày 31/7/2019, các đơn vị Chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân 
thanh toán các nguồn vốn được 35.399 triệu đồng, đạt 78,29% trên tổng kế 
hoạch vốn giao là 45.215 triệu đồng, cụ thể: 

- Vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN theo Nghị quyết 03/2016/NQ-
HĐND, giải ngân thanh toán vốn được 7.395 triệu đồng, đạt 97,04% trên kế 
hoạch vốn giao là 7.620 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải ngân 
thanh toán vốn được 18.697 triệu đồng, đạt 78,23% trên kế hoạch vốn giao là 
23.900 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải ngân 
thanh toán vốn được 8.207 triệu đồng, đạt 70,17% trên kế hoạch vốn giao là 
11.695 triệu đồng. 

- Vốn thu tiền sử dụng đất giải ngân thanh toán được 1.100 triệu đồng đạt 
55% trên kế hoạch vốn giao là 2.000 triệu đồng. 

4.3. Khó khăn, vướng mắc 

Nguồn vốn phân bổ cho các dự án còn ở mức độ thấp so với nhu cầu đầu 
tư thực tế tại các xã. Nguồn ngân sách cấp huyện còn rất hạn hẹp, khó có khả 
năng bố trí, đối ứng cho các dự án còn thiếu vốn, phụ thuộc nhiều vào nguồn 
ngân sách cấp tỉnh và Trung ương. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn nhiều 
khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, vì vậy đã ảnh hưởng 
đến tiến độ thi công xây dựng công trình.  

4.4. Kết quả xử lý 

Thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi để tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng 
cơ bản trên địa bàn; Điều hành tốt ngân sách nhà nước để tập trung phân bổ 
nguồn lực cho các dự án còn thiếu vốn. 

Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng trong 
quá trình thi công; tạo mặt bằng sạch để triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ 
dự án.   

5. Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án 

 Trên cơ sở những dự án hoàn thành và được nghiệm thu kỹ thuật, đơn vị 
chủ đầu tư đã tổ chức bàn giao cho đơn vị sử dụng; đồng thời yêu cầu nhà thầu 
thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành. 
Các công trình xây dựng được đưa vào khai thác sử dụng khi đã xây dựng hoàn 
chỉnh theo thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu 
đạt yêu cầu chất lượng. Đồng thời, đơn vị chủ đầu tư đã thực hiện bàn giao hồ 
sơ hoàn thành công trình, các tài liệu, văn bản để đơn vị sử dụng nắm bắt vận 
hành, khai thác dự án được hiệu quả, theo đúng mục đích và các chỉ tiêu kinh tế 
- kỹ thuật đã được phê duyệt, không để xảy ra những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình sử dụng, khai thác dự án. 
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6. Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề 
vượt quá thẩm quyền 

Đề xuất phân bổ sớm nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về cấp huyện, để chủ động cho 
công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Qua đó 
sẽ đẩy nhanh được tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn của dự án. Trong 
giai đoạn từ năm 2021 - 2025, cần có cơ chế phân cấp nguồn vốn cho cấp huyện 
theo giai đoạn, theo năm, để thuận lợi cho công tác xây dựng chi tiết danh mục 
dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Đề xuất xem xét, kiến nghị với Trung ương chỉnh sửa quy định về thời 
gian phê duyệt dự án đối với các dự án khởi công mới trong năm kế hoạch, để 
phù hợp so với thời điểm giao kế hoạch vốn. 

Đề xuất xem xét, kiến nghị với Trung ương, tỉnh có cơ chế phân cấp cho 
UBND cấp huyện được quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C 
quy mô nhỏ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, để từ đó giảm bớt 
được thời gian phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án, đẩy nhanh được tiến độ 
giải ngân nguồn vốn. 

II. Đấu thầu 

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo đấu thầu của chủ đầu tư và của 
UBND huyện theo quy định 

UBND huyện thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư luôn chấp hành nghiêm 
túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định và văn 
bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hàng năm, các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý 
nhà nước đã tham gia nghiêm túc, đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn 
về các Luật, Nghị định, Thông tư mới ban hành do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính tổ chức, nhằm nắm bắt được trình tự hồ sơ, công tác đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư để từ đó đẩy nhanh công tác 
giải ngân, thanh toán vốn dự án trên địa bàn.  

2. Tổng hợp tình hình thực hiện lập, trình thẩm định và Quyết định 
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Quá trình thực hiện lập, trình thẩm định và Quyết định phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp huyện luôn tuân thủ theo Thông tư số 
10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy 
định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện nghiêm túc theo Quyết 
định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy 
quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, và phê duyệt 
quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C. Qua đó, sau khi dự toán và kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu được thẩm định, đơn vị chủ đầu tư đã chủ động hoàn thiện, bổ 
sung hồ sơ trình phê duyệt và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo quy 
định hiện hành. Hiện tại, 17 dự án được giám sát đều đã được thẩm định và phê 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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3. Tổng hợp tình hình tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư. Tiết 
kiệm trong lựa chọn nhà thầu 

Công tác đấu thầu trên địa bàn huyện Chi Lăng được thực hiện theo đúng 
quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; các chủ đầu tư đều tuân thủ việc đăng tải 
thông tin mời thầu lên trang thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong năm 
thực hiện đấu thầu qua mạng 02 dự án; tuy nhiên, số lượng nhà thầu tham gia dự 
thầu các gói thầu còn hạn chế nên việc tiết kiệm trong lựa chọn nhà thầu có giá 
trị chưa cao. 

4. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong công tác 
lựa chọn nhà thầu 

Đội ngũ cán bộ của ban quản lý dự án cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ 
đấu thầu đề ra; tuy nhiên, do phải kiêm nhiệm nhiều dự án nên việc thực hiện và 
xử lý những phát sinh trong công tác đấu thầu còn mất nhiều thời gian. Tỷ lệ 
giảm giá dự thầu so với giá gói thầu được duyệt còn thấp. 

5. Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu 

Đơn vị: Triệu đồng 

S
T
T 

Tên dự án/Gói 
thầu 

Giá gói 
thầu được 

duyệt 

Giá dự 
thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

hoặc chỉ 
định 
thầu 

Giá 
trong 
HĐ 

Tiết 
kiệm 

Hình 
thức 

LCNT 

I  Vốn theo NQ 03; sử dụng đất 
1 Dự án: Xây dựng Trụ sở UBND xã Lâm Sơn 

- 
Gói thầu: Thi công 
xây dựng 

3.641,247 3.457,197 3.457,197 3.457,197 184,050 

 
Đấu 
thầu 

 

- 
Gói thầu: Tư vấn 
giám sát thi công 
xây dựng 

115,763 113,569 113,569 113,569 2,194 
Chỉ 
định 
thầu 

- 
Gói thầu: Tư vấn 
lập HSMT& đánh 
giá HSDT  xây lắp 

14,475 14,475 14,475 14,475 0 
Chỉ 
định 
thầu 

- 
Gói thầu: Bảo 
hiểm công trình 

2,68 2,673 2,673 2,673 0,07 
Chỉ 
định 
thầu 

- 
Gói thầu: Kiểm 
toán độc lập 

72,798 72,798 72,798 72,798 0 
Chỉ 
định 
thầu 

II Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
1 Dự án: Trường Mầm non xã Gia Lộc 

- 
Gói thầu: Thi công 
xây dựng 

2.524,489 2.522,742 2.522,742 2.522,742 1,747 
Đấu 
thầu 
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S
T
T 

Tên dự án/Gói 
thầu 

Giá gói 
thầu được 

duyệt 

Giá dự 
thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

hoặc chỉ 
định 
thầu 

Giá 
trong 
HĐ 

Tiết 
kiệm 

Hình 
thức 

LCNT 

- 
Gói thầu: Tư vấn 
giám sát thi công 
xây dựng 

80,126 76,252 76,252 76,252 3,874 
Chỉ 
định 
thầu 

- 
Gói thầu: Tư vấn 
lập HSMT& đánh 
giá HSDT  xây lắp 

10,035 10,035 10,035 10,035 0 
Chỉ 
định 
thầu 

- 
Gói thầu: Bảo 
hiểm công trình 

1,858 2,323 2,323 2,323 0 
Chỉ 
định 
thầu 

- 
Gói thầu: Kiểm 
toán độc lập 

51,704 51,704 51,704 51,704 0 
Chỉ 
định 
thầu 

2 Dự án: Trường Tiểu học xã Gia Lộc 
- 

Lập Báo cáo kinh 
tế kỹ thuật 

447,45 447,45 447,45 447,45 0 
Chỉ 
định 
thầu 

- Lập HSMT và ĐG 
Hồ sơ dự thầu xây 
lắp 

26,27 26,27 26,27 26,27 0 
Chỉ 
định 
thầu 

- Bảo hiểm công 
trình 9,37 5,03 5,03 5,03 4,34 

Chỉ 
định 
thầu 

- Giám sát thi công  
202,11 202,07 202,07 202,07 0,04 

Chỉ 
định 
thầu 

- Thi công xây lắp 
 

6.296,03 6.294,4 6.294,4 6.294,4 1,63 
Đấu 
thầu 

III Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
1 Dự án: Đường bê tông liên thôn Thiên Cần, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng 

- 
Lập Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật 
224,5 224,5 224,5 224,5 0 

Chỉ 
định 
thầu 

- 
Lập HSMT và ĐG 

Hồ sơ dự thầu 
10 10 10 10 0 

Chỉ 
định 
thầu 

- Giám sát thi công 97,4 97,4 97,4 97,4 0 
Chỉ 
định 
thầu 

- Thi công xây lắp 3.160,2 3.157,5 3.157,5 3.157,5 2,7 
Đấu 
thầu 

IV Vốn sử dụng đất 
1 Dự án: Sữa chữa, nâng cấp Hội trường UBND huyện 
- Lập Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật 207,4 207,4 207,4 207,4 0 
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S
T
T 

Tên dự án/Gói 
thầu 

Giá gói 
thầu được 

duyệt 

Giá dự 
thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

hoặc chỉ 
định 
thầu 

Giá 
trong 
HĐ 

Tiết 
kiệm 

Hình 
thức 

LCNT 

- Lập HSMT và ĐG 
Hồ sơ dự thầu 

10,311 10,311 10,311 10,311 0 
 

B. NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC KIỂM TRA 

I. Các chỉ tiêu chủ yếu theo Quyết định đầu tư đã phê duyệt 

(Theo phụ biểu chi tiết đính kèm báo cáo). 

II. Tình hình thực hiện dự án 

(Theo phụ biểu chi tiết đính kèm báo cáo). 

III. Đánh giá tình hình thực hiện dự án 

1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trên các mặt chủ yếu 

Công tác quản lý, huy động vốn thường xuyên nhận được sự quan tâm của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành, lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND 
huyện; qua đó kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện và 
giải ngân vốn. 

Các nguồn vốn hầu hết được giao kế hoạch ngay từ đầu năm đã tạo điều 
kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ 
thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án. 

Công tác thẩm tra, phê duyệt chủ trương, đầu tư dự án được thực hiện 
nghiêm túc, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công 
trình theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật 
Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng và một số văn bản liên quan khác. 

UBND huyện thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức 
nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công 
trình sử dụng vốn Trung ương, các công trình giao thông nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các công trình, dự án được triển khai 
đúng tiến độ. 

2. Việc chủ đầu tư triển khai hệ thống giám sát đầu tư, đánh giá đầu tư 
theo quy định của Nghị định 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ 
về giám sát và đánh giá đầu tư  

 UBND huyện thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư luôn chấp hành nghiêm 
túc chế độ báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng, cả năm, 
theo các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và quy định tại Nghị định số 
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84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; nội dung Báo cáo giám sát 
đánh giá tổng thể đầu tư tuân thủ theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 
18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhìn chung, công tác giám sát, đánh giá 
đầu tư luôn được các đơn vị quan tâm, chú trọng, chất lượng báo cáo cơ bản đáp 
ứng được yêu cầu đề ra, chế độ gửi báo cáo đúng thời gian quy định của cấp 
trên.  

3. Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quý, 6 
tháng, năm gửi cấp quyết định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việc tổ chức lựa 
chọn nhà thầu và chế độ báo cáo thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013 

Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quý, 6 tháng, 
hàng năm được tổng hợp và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy 
định. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện ngay sau khi phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu, tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2013; chế độ báo cáo tình 
hình hoạt động đấu thầu hàng năm được tổng hợp theo văn bản hướng dẫn của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

4. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai dự án 

Hiện nay, nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện là rất lớn, đặc biệt là các xã 
phấn đấu về đích nông thôn mới. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương 
được phân bổ hàng năm cho các chương trình trên chưa đủ đáp ứng so với quy mô, 
nhu cầu đề ra; mặt khác, nguồn ngân sách cấp huyện còn rất hạn chế, gây khó khăn 
trong công tác đối ứng các dự án trên. 

 Theo Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cùng các văn bản liên quan có quy định 
các dự án khởi công mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư 
đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch. Tuy nhiên, đến tháng 12 của 
năm trước năm kế hoạch, đơn vị cấp huyện mới được phân bổ kế hoạch vốn chi tiết 
cho các dự án đầu tư công, gây khó khăn cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt 
chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án. 

 Năng lực phối hợp giữa các ngành với các cán bộ cấp cơ sở trong triển khai 
thực hiện các dự án trên địa bàn còn chậm và hạn chế, chủ yếu do thiếu kiến thức 
về chuyên môn, nghiệp vụ.  

5. Các giải pháp xử lý các tồn tại, hạn chế  

Thực hiện điều hành tốt ngân sách nhà nước để tập trung phân bổ nguồn 
lực cho các dự án còn thiếu vốn; xác định mục tiêu đầu tư của các dự án, chỉ đầu 
tư cho các dự án thật sự cấp bách, tránh dàn trải về nguồn vốn. 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định mới đối với các chủ đầu tư, cơ 
quan quản lý nhà nước, nhằm nâng cao năng lực của chủ đầu tư trong việc quản 
lý, tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện dự án. 

IV. Kiến nghị 
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1. Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thêm các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn các chủ đầu tư về công tác quản lý dự án, đấu 
thầu, đặc biệt là lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

2. Đề xuất phân bổ sớm nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về cấp huyện, để chủ động cho 
công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Qua đó 
sẽ đẩy nhanh được tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn của dự án. Trong 
giai đoạn từ năm 2021 - 2025, cần có cơ chế phân cấp nguồn vốn cho cấp huyện 
theo giai đoạn, theo năm, để thuận lợi cho công tác xây dựng chi tiết danh mục 
dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

Trên đây là báo cáo Giám sát tổng thể thực hiện dự án đầu tư và công 
tác đấu thầu các dự án đang thực hiện đầu tư vốn năm 2019 theo Nghị quyết 
số 03/2016/NQ-HĐND và nguồn thu sử dụng đất, Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Tài chính - KH; 
- Ban QLDA ĐTXD huyện; 
- Lưu: VT, TCKH (10b, NĐC). 

CHỦ TỊCH 
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