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Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tƣ năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN CÁC CHÍNH 

SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƢ THEO THẨM QUYỀN: 

Các văn bản hướng dẫn của các ban ngành trung ương và UBND tỉnh ban 

hành đã quy định đầy đủ các nội dung về chính sách, pháp luật liên quan đến 

công tác quản lý, giám sát đầu tư nên UBND huyện không ban hành thêm các 

văn bản hướng dẫn các chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư theo thẩm 

quyền mà đã chỉ đạo và thực hiện đúng quy định tại các văn bản cấp trên. 

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH 

Nhìn chung công tác lập, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền, thực hiện 

đúng thủ tục, quy trình hiện hành của nhà nước từ khâu khảo sát, lập quy hoạch 

đến khâu thẩm định và phê duyệt làm căn cứ để thực hiện đầu tư, cụ thể như sau: 

+ Công tác lập quy hoạch: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị  xã, thị trấn 

và các đơn vị trực thuộc huyện quản lý thực hiện đầy đủ các thủ tục tiến hành ký 

hợp đồng với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, sau khi hợp đồng có hiệu lực, 

đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội, phát triển ngành trên địa bàn nhằm phục vụ công tác lập quy hoạch 

hoàn chỉnh sau khi đã có ý kiến của các ngành gửi cấp có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch theo quy định.  

+ Công tác thẩm định phê duyệt quy hoạch: 

Đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền huyện phê duyệt: UBND huyện đã 

chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực thực hiện tốt 

công tác thẩm định quy hoạch báo cáo UBND huyện phê duyệt theo quy định.  

Đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền tỉnh phê duyệt: UBND huyện chỉ 

đạo thành lập các Ban xây dựng quy hoạch, Ban xây dựng quy hoạch phối hợp 

với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị báo cáo Thường trực Huyện Ủy - HĐND- 

UBND huyện xem xét đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển 

kinh tế -  xã hội, phát triển ngành trên địa bàn trước khi gửi Sở kế hoạch thẩm 

đình trình UBND tỉnh phê duyệt. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ 

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020: 418.909 triệu đồng. 

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ: 401.319 triệu đồng. 

Trong đó nguồn vốn bố trí trả nợ XDCB: 128.140 triệu đồng  



- Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong kỳ: 382.489/401.319 triệu đồng, đạt 

95% so với số vốn được giao; 382.489/418.909 triệu đồng đạt 91% so với kế 

hoạch vốn đầu năm. 

- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư đã phát hiện trong kỳ: Không 

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐẦU TƢ CÔNG  

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Việc thực hiện Quy định trong công tác chuẩn bị đầu tư: Trình tự lập, 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư cơ bản theo đúng chính sách hiện hành. Việc 

lập danh mục, thẩm định các dự án đầu tư đều dựa trên chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, 

quy hoạch sử dụng đất ... đã được duyệt. Trong quá trình thẩm định chủ trương 

các dự án để trình người quyết định đầu tư cơ quan được giao chủ trì thẩm định 

luôn phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan đảm bảo đúng thời gian, quy 

trình và hiệu quả đầu tư. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 101 công trình; tổng vốn đầu tư đã 

huy động thực hiện 119,3 tỷ đồng 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình: Tuân thủ theo Luật 

đầu tư công và các văn bản, Quy định hiện hành 

3. Tình hình thực hiện các chương trình: Trên địa bàn thực hiện Chương 

trình MTQG Nông thôn mới bố trí vốn cho 85 công trình với tổng số kế hoạch 

vốn 24.785 triệu đồng; giải ngân 21.424 tiệu đồng. 

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không 

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN NN 

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ: 

Thực hiện việc lập thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư quản lý các 

chương trình đầu tư công theo Luật đầu tư công và các Nghị định Chính phủ  về 

đầu tư công hiện hành. 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án: 

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án: Thực hiện theo các quy định  

tại Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng 

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán.  

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện nghiêm công 

tác quản lý đầu tư đúng quy trình từ khâu lựa chọn nhà thầu khảo sát cho đến 

thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật; tất cả các công trình đều được 

thẩm định dự toán và bản vẽ thi công bởi cơ quan chức năng nhà nước theo Luật 

Xây dựng 2014. 

4. Tình hình thực hiện các dự án: 

a) Việc quản lý thực hiện dự án: Đã thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch 

kinh tế- xã hội hàng năm và cả giai đoạn đảm bảo chất hượng, hiệu quả đầu tư. 



b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:  

Về tiến độ: Đa số các công trình thực hiện đúng tiến độ được giao, tuy 

nhiên có 07 công trình chậm tiến độ do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

chậm. 

Về chất lượng công việc: Các công trình được thực hiện giám sát chặt chẽ 

nên các công trình cơ bản đảm bảo chất lượng tốt, đảm bảo mỹ thuật công trình. 

Về biến động trong thực hiện dự án: Không 

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: quyết toán dự án hoàn thành 

28 dự án. Các công trình hoàn thành đưa vào vận hành tốt, sử đụng đảm bảo 

chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư cao. 

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về 

quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu: Năng lực tổ chức thực 

hiện và quản lý dự án đều tuân thủ và đảm bảo theo các quy định về quản lý đầu 

tư tất cả các nhà thầu được lựa chọn đều phù hợp với từng gói thầu, và được thể 

hiện công khai trên trang Web sở xây dựng Hà Tĩnh. 

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và 

việc xử lý theo thẩm quyền: Không 

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm 

quyền: Không  

5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành: Các công trình 

hoàn thành đưa vào sử đụng đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. 

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC 

ĐỐI TÁC CÔNG TƢ: Không  

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG NGUỒN 

VỐN KHÁC: không  

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƢ CỦA 

CỘNG ĐỒNG:  

1. Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: Các thành 

viên thuộc Ban giám sát cộng đồng xã đều được tập huấn về kỹ năng cũng như 

các kiến thức về xây dựng cơ bản đảm bảo việc giám sát các công trình tại cơ sở 

mình. Các công trình triển khai trên địa bàn đa số đều được tham gia bởi giám 

sát cộng đồng. 

2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Ủy ban MTTQ các cấp: Ủy ban 

MTTQ các cấp thực hiện các chế độ báo cáo về giám sát cộng đồng theo quy 

định hiện hành. 

3. Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Các đơn vị báo cáo chất lượng 

tương đối tốt, song do kiêm nhiệm nhiều việc nên các đơn vị báo cáo thường 

chậm thời gian quy định, dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo của phòng tổng 

hợp báo cáo các cấp vẫn còn tình trạng chậm. 

4. Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: Các 

công trình được sự tham gia của cộng đồng đều phát hiện sớm các sai sót liên 



quan đến công trình, dự án góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng xây 

dựng các công trình trên địa bàn 

IX. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020, kính gửi 

sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hƣng 
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