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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 Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2326/KL-TTCP ngày 29/12/2022 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực 

hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng 

đất tại tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 309-KH/BCSĐ ngày 13/12/2022 của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 390-TB/UBKTTW 

ngày 06/12/2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận; Văn bản số 1281/KV 

XI-TH ngày 15/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về thực hiện kết 

luận, kiến nghị kiểm toán năm 2021 tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2020 và những kiến nghị năm trước chưa thực hiện của tỉnh Nam Định; căn 

cứ các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về công 

tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, 

Để kịp thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được Ủy ban kiểm tra 

Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán chỉ ra đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các 

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

tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các kết luận của Ủy ban 

kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và chỉ đạo của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh về việc khắc phục kịp thời các khuyết 

điểm, vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các 

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

tư xây dựng cơ bản thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

- Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; công tác khảo 

sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - 
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dự toán: Tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng. Nâng cao chất 

lượng công tác quy hoạch, đảm bảo việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, 

dự án phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

giao thông và các quy hoạch khác có liên quan. 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 theo đúng 

quy định. 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 112/UBND-VP5 

ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Nam Định; Văn bản số 11/UBND-VP5 ngày 10/01/2022 

của UBND tỉnh 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. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo 

sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, 

trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Yêu cầu Chủ 

đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

của dự án theo đúng kế hoạch; phối hợp với cơ quan kiểm soát, thanh toán kiểm 

tra, thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng quy định của pháp luật; kiểm điểm trách 

nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không 

hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra. 

- Tăng cường công khai, minh bạch, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, 

đảm bảo lộ trình và kế hoạch đấu thầu qua mạng. Người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực 

hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định. Chỉ thực hiện trình thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo nguồn vốn bố trí cho dự án, công 

trình. Tổ chức lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư theo quy định. 

- UBND cấp huyện lập và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của 

cấp mình đồng thời hướng dẫn cấp xã lập và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

hằng năm theo quy định (bao gồm việc điều chỉnh). Ưu tiên xử lý dứt điểm nợ 

đọng xây dựng cơ bản các giai đoạn trước (nếu có); chỉ bố trí vốn cho dự án khởi 

công mới theo khả năng cân đối, đảm bảo không làm phát sinh nợ đọng xây dựng 

cơ bản trên địa bàn. Bố trí vốn cho các dự án đảm bảo đúng thời gian quy định.  

- Cơ quan, đơn vị 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, 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. Thường xuyên tổ chức họp kiểm 

điểm tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền 

các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý theo quy định. 
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- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tổ chức quản lý chặt chẽ, chịu trách nhiệm 

toàn diện về chất lượng công trình, dự án, thực hiện nghiệm thu, bàn giao công 

trình để đưa vào khai thác sử dụng theo quy định. Lập, trình phê duyệt, quản lý 

hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đúng quy định. Xử lý nghiêm các 

trường hợp Chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành theo quy định.  

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, công tác thanh tra, kiểm tra 

tiến độ và chất lượng xây dựng công trình. Nâng cao chất lượng báo cáo giám sát 

đánh giá đầu tư dự án, thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn theo đúng quy 

định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. 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 các đơn vị liên quan trong quá trình thẩm định dự án; 

hạn chế việc điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về công tác đầu tư xây dựng cơ bản do đơn vị làm Chủ đầu tư. Đối 

với các dự án do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố Nam Định, UBND các xã, phường và thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện 

công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo các quy định hiện hành. 

3. Giao Sở Xây dựng, 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 và các quy định của pháp 

luật có liên quan. 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. Tăng cường hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư việc tuân 

thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

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

hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước, các nhà thầu thực hiện dự án 

chấp hành nghiêm chế độ, chính sách tài chính đầu tư; 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. Đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban quản lý 

dự án lập báo cáo quyết toán hoàn thành đúng thời gian quy định; rà soát các dự 

án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án thi công dở dang, kéo dài, dự án dừng 

thực hiện (chưa phê duyệt quyết toán); xác định nguyên nhân chậm quyết toán, 

làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất các biện pháp 

xử lý theo quy định. 
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5. Giao 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, phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư dự án đảm bảo phát 

huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Theo lĩnh vực quản lý, tham mưu với Ủy 

ban nhân dân tỉnh phương án xử lý đối với các dự án giai đoạn trước có thời gian 

thực hiện kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp đang dừng dừng thực hiện hoặc tạm dừng 

bố trí vốn theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh 

lập, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua, trong đó đảm bảo ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn thanh toán 

nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới; giảm dần 

tiến tới xử lý dứt điểm các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định. Phối hợp với 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát các dự 

án có sử dụng đất trồng lúa, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thanh toán 

chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho các dự án theo quy định. 

6. Ngoài các nội dung trên, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ 

chủ động tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tham mưu với 

Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định. 

Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, 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. 

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, VP2, VP3, VP6, VP5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-28T07:16:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
	Phạm Văn Thái<phamvanthai@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-28T07:34:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hà Lan Anh<halananh.sct@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-28T08:58:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-28T08:58:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-28T08:59:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




