
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

 Số:         /UBND-VP5 
V/v tăng cường chấn chỉnh công tác đầu tư 

xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   

               Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua các 

sở, ban, ngành có liên quan, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu đã chủ 

động thực hiện các công việc, thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo quy 

định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Xây dựng 

năm 2014 và các quy định hiện hành có liên quan; việc quản lý đầu tư xây dựng 

cơ bản đi vào nề nếp; công tác đấu thầu qua mạng từng bước triển khai tạo lập 

môi trường đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch. Tuy nhiên qua công tác 

kiểm toán, thanh tra cũng như thực tế tại một số dự án còn một số tồn tại như: hồ 

sơ trình của một số đơn vị còn tồn tại ở các khâu như khảo sát, thiết kế, thẩm 

định thiết kế - dự toán,… dẫn đến trong quá trình thực hiện nhiều dự án phải 

điều chỉnh nhiều lần; Một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định chưa tuân 

thủ các quy định trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, trình tự đầu tư xây 

dựng cơ bản; Công tác đấu thầu qua mạng tại một số địa phương, đơn vị chưa 

thực hiện tốt theo lộ trình, thực hiện tỷ lệ còn thấp. 

Để nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, các chủ đầu tư, các đơn 

vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau đây: 

1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, thiết 

kế bản vẽ thi công - dự toán: 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong các văn bản quy 

phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng gồm: Luật Đầu tư công năm 2019; Luật 

Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 

2020; Luật Quy hoạch…và các văn bản liên quan đến công tác đầu tư xây dựng 

cơ bản. 

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thẩm định 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án, thiết 

kế bản vẽ thi công - dự toán. Việc lập, thẩm định thiết kế - dự toán phải đảm bảo 
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yêu cầu kỹ thuật, 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. 

- Các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn 

khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán, đơn vị quản lý dự án, 

đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng và các đơn vị có liên quan có đủ năng 

lực theo quy định, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án chất lượng, đúng tiến 

độ; Giám sát chặt chẽ công tác khảo sát, thiết kế đảm bảo dự án phù hợp với 

thực tế, đúng theo quy định, hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán nhiều lần. 

2. Công tác lựa chọn nhà thầu 

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án 

đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và 

Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi 

tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT 

ngày 16/12/2019, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20/01/2020, số 472/UBND-VP5 ngày 

08/8/2019, số 351/UBND-VP5 ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về 

triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 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 

có nguồn vốn bố trí cho dự án, công trình. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, 

phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời 

xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về 

đấu thầu. 

3. Công tác giải phóng mặt bằng 

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất 

đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nâng cao trách nhiệm 

của các cấp, các ngành (nhất là cấp huyện, xã), kết hợp với sự tham gia của cả hệ 

thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động, giải thích để nhân dân hiểu 

chấp hành chính sách pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái 

định cư nhằm giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi 

đất, bồi thường GPMB của các dự án. Các chủ đầu tư dự án chủ động, phối hợp 

chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án để thực hiện 

công tác GPMB đảm bảo theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế dự án. 
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- Thường xuyên 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 trong 

quá trình giải phóng mặt bằng. 

4. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư 

- Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi 

quản lý theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015, số 

01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư 

và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- 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. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

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

- 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. 

5. Công tác quản lý chất lượng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn 

thành 

- Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng 

công trình dự án, thực hiện công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử 

dụng theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

- Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có 

liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình giải ngân; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc 

chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân vốn thấp. 

- Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đảm bảo tính chính xác, trung thực số liệu, 

tài liệu hồ sơ báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính, Hội đồng thẩm tra phê duyệt 

quyết toán và các cơ quan có liên quan để thực hiện theo quy định, không được 

chậm trễ trong việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

6. Trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản 

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

Nam Định, các chủ đầu tư, các đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được giao trong 

việc tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc thực hiện trình tự 

thủ tục các bước triển khai dự án đầu tư công. 

6.2. Các cơ quan, tổ chức được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư tổ chức 

triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; 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: UBND các huyện, thành phố Nam 

Định, UBND các xã, phường và thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện công tác đầu 

tư xây dựng cơ bản theo các quy định hiện hành. 

6.3. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành phối hợp chặt chẽ 

các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong quá trình thẩm định dự án đầu tư, thiết 
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kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với thực tế, tính 

đồng nhất giữa các công trình tương tự, không để thừa, thiếu khối lượng. Tăng 

cường công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Thường xuyên tổ chức các 

lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

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

dựng cơ bản. 

6.4. 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 dự án và 

các nội dung khác có liên quan đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công 

năm 2019 và các văn bản liên quan về công tác đầu tư xây dựng cơ bản. 

- 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 túc các nội dung 

theo yêu cầu tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Thông 

tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, 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. 

6.5. 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 quy 

định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và 

các văn bản có liên quan. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VP1, VP3, VP6, VP5. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

                  Phạm Đình Nghị 
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