
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 2134/SKH&ĐT-ĐTTĐ 

V/v báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội 

khóa XV về việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. 

 

Căn cứ Văn bản số 7840/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 12/11/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV về việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; 

Căn cứ Văn bản số 1654/STC-Ttra ngày 01/11/2021 của Sở Tài chính về 

việc báo cáo kết quả thực hành thiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 450/UBND-VP6 

ngày 19/11/2021, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 theo các nội dung và 

biểu mẫu tại phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung báo cáo theo phụ lục kèm theo: Đề nghị các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo các nội dung liên quan. 

2. Về số liệu theo các biểu mẫu tại phụ lục kèm theo (các dự án do tỉnh 

quản lý điều hành) 

2.1. Về phụ lục C01 về tổng hợp các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh 

quyết định đầu tư và dự án PPP giai đoạn 2016-2021: Đề nghị các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan 

là chủ đầu tư dự án đầu tư công báo cáo đầy đủ các nội dung phụ lục; 

2.2. Về phụ lục C02 về tổng hợp các dự án sử dụng vốn khác trên địa bàn 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2021: 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo đầy đủ các nội dung phụ 

lục đối với các dự án trong khu công nghiệp; 

- Cục Thuế tỉnh báo cáo nội dung mục VI của phụ lục. 
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- Riêng mục V (Tổng số dự án có vi phạm được phát hiện - Công tác thanh 

tra kiểm tra): Đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung Văn bản số 

2132/SKH&ĐT-T.Tr ngày 06/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2.3. Về phụ lục C03 về tổng hợp công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án 

sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2016-2021:  

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án và 

các đơn vị là chủ đầu tư dự án báo cáo đầy đủ các nội dung phụ lục; 

- Sở Tài chính báo cáo các nội dung số 2 mục IV (số lượng dự án hoàn 

thành quyết toán);  

- Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo các nội dung số 5 mục II của phụ lục. 

- Riêng phần 2 mục III (Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán do các cơ 

quan chức năng thực hiện): Đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung Văn bản 

số 2132/SKH&ĐT-T.Tr ngày 06/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2.4. Về phụ lục C04 về tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư công có 

quy mô từ nhóm A trở lên trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2021: Đề 

nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo đầy đủ các nội dung phụ lục. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan báo cáo các 

nội dung nêu trên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/12/2021 (bao 

gồm cả file điện tử vào Email: phongthamdinhnamdinh@gmail.com) để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./. 

Ghi chú: Các đơn vị download file các phụ lục kèm theo văn bản này tại 

mục “Thông báo” trên Website: http://sokhdt.namdinh.gov.vn. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐTTĐ. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Mai Văn Quyết 
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