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 Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội; 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư 

công; Văn bản số 277/UBND-VP5 ngày 20/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thông tư số 13/2016/TT-

BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận 

hành Hệ thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử 

dụng vốn nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định 

chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; 

Căn cứ Văn bản số 171/UBND-VP5 ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, 

trong đó yêu cầu các Chủ đầu tư “Cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ 

thống thông tin về đầu tư công”; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư “Tăng cường 

giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công”; Đồng thời để 

chuẩn bị cho công tác lập kế hoạch đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đề nghị Chủ đầu tư các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công do 

tỉnh quản lý điều hành thực hiện các nội dung sau: 

1. Báo cáo ước giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đơn vị làm 

chủ đầu tư từ khởi công đến hết ngày 31/10/2019 và dự kiến đến hết ngày 

31/12/2019 (theo biểu mẫu gửi kèm). 

2. Tiếp tục thực hiện đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin của các 

dự án lên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) 

theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016; Thông tư số 

03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản 

https://dautucong.mpi.gov.vn/
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hướng dẫn thi hành; Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư 

công hằng tháng lên Hệ thống thông tin trực tuyến theo yêu cầu tại Văn bản số 

3269/BKHĐT-TH ngày 21/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Văn bản này và các tài liệu liên quan có thể tải về tại thư mục “Kế hoạch 

đầu tư công - Kế hoạch hàng năm” trong website của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

http://sokhdt.namdinh.gov.vn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương 

triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính 

chính xác của số liệu giá trị khối lượng thực hiện; các thông tin dự án cung cấp 

lên Hệ thống thông tin trực tuyến. Báo cáo về giá trị khối lượng thực hiện của 

các dự án đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2019 để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, THQH. 

                     GIÁM ĐỐC 
                  

 

 

 

 

 

                   Trần Anh Dũng 
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