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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 2753/SKH&ĐT-ĐTTĐ 

V/v triển khai công tác giám sát 

và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo 

giám sát, đánh giá đầu tư và công tác 

lựa chọn nhà thầu năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2022 

 
 
 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.  

 

Để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể 

đầu tư năm 2022 theo quy định của 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 và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT 

ngày 29/09/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực 

tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; tổng hợp công tác lựa chọn 

nhà thầu theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị quý cơ quan: 

I. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ 

1. Triển khai tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư 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 và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống 

thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn 

nhà nước theo quy định của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-63-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx
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3. UBND các huyện, thành phố 

a) Đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư; UBND huyện, thành 

phố là Chủ đầu tư: Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 từng 

dự án (các dự án đang triển khai thực hiện) với nội dung theo biểu mẫu số 03 

(kèm theo phụ lục số 07) - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015. 

b) Đối với các dự án do UBND huyện, thành phố quyết định đầu tư: Lập và 

gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022 với nội dung theo 

biểu mẫu số 01 (trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin theo mẫu báo cáo 

và các phụ biểu 01; 02; 03; 04; 05; 06) - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 

18/12/2015. 

4. Các Sở, ban, ngành 

a) Đối với các dự án do các Sở, ban, ngành làm Chủ đầu tư: Lập và gửi báo 

cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 từng dự án (các dự án đang triển khai 

thực hiện) với nội dung theo biểu mẫu số 03 (kèm theo phụ lục số 07) - Thông 

tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015. 

b) Báo cáo tình hình thực hiện công tác Mục I, II, IV, V, VI - Biểu mẫu số 

01 và các thông tin theo phụ biểu số 03 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 

18/12/2015 theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý. 

5. Sở Tài Chính: Báo cáo tình hình công tác quyết toán trong năm 2022 và 

các thông tin theo mục III - Phụ biểu 03 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT 

ngày 18/12/2015 và danh mục công trình quyết toán năm 2022 theo chức năng 

nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý. 

6. Kho bạc nhà nước tỉnh: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư năm 

2022 theo biểu mẫu số 15 (kèm theo Phụ biểu số 08) và tình hình giải ngân theo 

mục I.1 - Phụ biểu số 01 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015. 

7. Thanh tra tỉnh: Báo cáo việc thực hiện dự án của Chủ đầu tư gồm các 

sai phạm, những việc gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, hạn chế, vướng mắc 

của các chủ đầu tư trong phát hiện quá trình thanh tra năm 2022 (số lượng các 

dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện sau khi thanh tra; tổng số tiền bị thất 

thoát lãng phí được xác định; Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất 

lượng được phát hiện trong kỳ theo mục II.6 và II.7 phụ biểu số 03 - Thông tư 

số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015). 
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8. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị khác đang là 

Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

a) Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 từng dự án (các 

dự án đang triển khai thực hiện) với nội dung theo biểu mẫu số 03 (kèm theo 

phụ lục số 07) - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015. 

b) Thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông 

tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 

9. Đề nghị UBND huyện, thành phố, các Sở, ban ngành, các chủ đầu 

tư, Ban quản lý dự án đã được cấp tài khoản để sử dụng hệ thống thông tin 

về giám sát đánh giá đầu tư cập nhật số liệu, cập nhật báo cáo qua hệ thống 

thông tin 

Các chủ đầu tư chưa được cấp tài khoản đề nghị nghiên cứu Thông tư số 

13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về 

chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, 

đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước để được cấp 

tài khoản sử dụng hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư cho đơn vị và 

thực hiện báo cáo theo quy định. 

II. VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

1. Đề nghị các Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu và báo cáo công tác 

lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và các Thông tư hướng dẫn; triển khai thực 

hiện đảm bảo lộ trình đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT 

ngày 31/5/2022, Văn bản số 590/UBND-VP5 ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

2. Báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu năm 2022 theo biểu mẫu A0 tổng 

hợp tỷ lệ áp đấu thầu qua mạng, biểu mẫu A1 (đối với dự án do UBND tỉnh 

quyết định đầu tư), biểu mẫu A2 (đối với dự án do UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã quyết định đầu tư) đính kèm Văn bản này. Đề nghị gửi kèm quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từng gói thầu. 

3. Đề nghị Sở Tài chính báo cáo tổng hợp công tác lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu mua sắm thường xuyên năm 2022 theo biểu mẫu A3 đính kèm 

Văn bản này. 

4. Đề nghị các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ năm 2022 (thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) theo biểu mẫu A4 đính kèm Văn bản này. 
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5. Đề nghị Sở Y tế báo cáo tổng hợp công tác lựa chọn nhà thầu theo 

phương thức mua sắm tập trung năm 2022 theo biểu mẫu A5 đính kèm Văn 

bản này. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

10/01/2023 (bao gồm cả file điện tử vào Email: 

phongthamdinhnamdinh@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư./. 

 Ghi chú: Các đơn vị download file biểu mẫu báo cáo A0, A1, A2, A3, A4, 

A5 tại mục “Thông báo” trên Website: http://sokhdt.namdinh.gov.vn. Mọi chi 

tiết liên hệ Phòng Đấu thầu, Thẩm định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

(Đ/c Trần Văn Biên: 098.532.2827). 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Như trên;  

- Lưu: VT, ĐTTĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 
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