
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số: 478/UBND-VP5 Nam Định, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

V/v tiếp tục nâng cao công tác  

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 
         

       
Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

  - Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. 
  

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 697/UBND-VP5 

ngày 22/10/2020 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản trên địa bàn tỉnh Nam Định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh trong 

thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Nguồn vốn đầu tư công được phân bổ 

và sử dụng hiệu quả, giải ngân đáp ứng tiến độ dự án; Công tác lập quy hoạch 

xây dựng, công tác chuẩn bị đầu tư được các cấp, các ngành tích cực triển khai; 

Công tác đấu thầu qua mạng được triển khai mạnh mẽ... Nhiều dự án, công trình 

hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần 

tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ 

đời sống nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: 

trong quá trình thực hiện nhiều dự án phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh dự án nhiều lần do thiếu sót trong các khâu khảo sát, 

lập quy hoạch, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán,...; một số dự án 

chưa tuân thủ đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; việc đề xuất dự án có khi 

chưa được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ nên có sự chồng lấn quy hoạch hoặc 

chồng lấn dự án, tiến độ thực hiện dự án kéo dài, chậm quyết toán; tỷ lệ đấu thầu 

qua mạng chưa đảm bảo lộ trình; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng còn gặp khó khăn; công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và chính quyền 

các địa phương nơi thực hiện dự án còn chưa chặt chẽ, chưa thông suốt... 

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy 

hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:  

1. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động 

đầu tư xây dựng cơ bản: 

 - Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, báo 

cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải nghiêm túc thực 

hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; việc lập, thẩm định 

thiết kế - dự toán phải đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật về định mức, khối 

lượng, đơn giá và phù hợp với thực tế, tính đồng nhất giữa các công trình tương 

tự... Chỉ thực hiện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi có 

nguồn vốn bố trí cho dự án, công trình. 
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- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn 

bản số 112/UBND-VP5 ngày 28/02/2020 về việc nâng cao hiệu quả quản lý dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 697/UBND-VP5 ngày 

22/10/2020 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 793/UBND-VP5 ngày 22/10/2021 về việc 

triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư trên địa 

bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 518/UBND-VP6 ngày 30/12/2021 về việc tăng 

cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Văn 

bản số 1060/UBND-VP5 ngày 31/12/2021 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán 

vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 07/UBND-VP5 

ngày 07/01/2022 về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh 

năm 2022; Văn bản số 11/UBND-VP5 ngày 10/01/2022 về việc nâng cao hiệu 

quả quản lý dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân 

sách tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 206/UBND-VP5 ngày 

29/3/2022 về việc triển khai thực hiện các công việc thông báo lập Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công. 

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện 

đúng quy trình, thời gian đối với các bước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan, quy định 

của UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo công bằng, công 

khai, minh bạch và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

- Nâng cao chất lượng báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án, thực hiện 

báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản.  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động 

đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tham mưu với 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện các trình tự, thủ tục triển khai dự 

án đầu tư công; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình 

thẩm định dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý đầu tư 

xây dựng cơ bản do đơn vị làm chủ đầu tư. 

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành phối hợp chặt chẽ các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực 

hiện nghiêm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chịu 

trách nhiệm với công việc thực hiện theo quy định tại Điều 85, 86, 87 Luật Xây 

dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14. 

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để 

nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ 

bản. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có văn bản hướng dẫn chủ 



3 
 
đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trong công tác quản 

lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu dô thị, khu dân cư tập trung nhất là hạ tầng 

điện, hạ tầng nước sạch đảm bảo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước, các nhà thầu 

thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư, tình hình 

quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư, thực hiện công tác 

quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; thẩm tra báo cáo quyết toán vốn 

đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định 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. 

4. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các 

Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu cho cấp có thẩm quyền 

phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và các công việc khác có liên quan 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các 

Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các Ban Quản lý dự án, các 

Chủ đầu tư thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về công tác quản lý vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu 

trên phạm vi toàn tỉnh. Trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo 

các quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố Nam Định; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Bí thư huyện ủy, thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VP1, VP3, VP5. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Đình Nghị 
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