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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư 
Công tác giám sát, đánh giá đầu tư đã được Chính phủ quy định trong Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Thời gian qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được thực hiện nghiêm túc, một phần do đây là công việc còn mới mẻ, một phần do các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và chủ đầu tư chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ, chưa thấy rõ những lợi ích và sự cần thiết khi thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư nên còn ít quan tâm, chưa chủ động thực hiện. 
Nhằm khắc phục những tồn tại trên và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư và xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị : 
1./Tất cả các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều phải thực hiện công tác lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
- Việc xin điều chỉnh dự án đầu tư chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư đã có báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư của quý trước, khối lượng phát sinh xảy ra trong quý, chủ đầu tư phải lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư để làm cơ sở xin chủ trương điều chỉnh dự án.
2./ Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các sở, ban ngành, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, Giám đốc sở chịu trách nhiệm:
- Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn theo từng thời kỳ kế hoạch hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, sở Xây dựng, sở quản lý ngành và Ủy ban nhân dân huyện, Thị xã có liên quan thực hiện  giám sát, đánh giá các dự án đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư và các dự án nhóm C do sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy quyền quyết định đầu tư.
Tùy tính chất của từng dự án đầu tư , Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và huyện, thị xã liên quan cử cán bộ, chuyên gia tham gia giám sát, đánh giá dự án dưới hình thức thành lập các tổ công tác liên ngành; hoặc có văn bản hỏi ý kiến các sở, ban ngành và huyện, thị xã; hoặc mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia có đủ năng lực chuyên môn về các lĩnh vực liên quan tham gia.
- Tham gia giám sát, đánh giá dự án nhóm A với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi có yêu cầu.
- Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ-Ngành về những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của tỉnh nhằm  đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
- Đề xuất việc cân đối và ghi vốn đầu tư XDCB theo đúng quy định, đồng thời không trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh dự án, ghi kế hoạch bổ sung vốn đầu tư đối với những dự án không thực hiện đầy đủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư.
- Lập và tổng hợp danh mục các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư, tư vấn đầu tư và xây dựng, đơn vị thi công, đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị có vi phạm Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, kiến nghị kịp thời hình thức xử lý vi phạm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
3./ Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường : 
- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo về quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, phát hiện những vi phạm, vướng mắc, khó khăn, đề xuất những cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng, khai thác hợp lý và có hiệu quả đất đai các dự án đầu tư của tỉnh và đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn quy định.
- Phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng và lập thủ tục giao cấp quyền sử dụng đất cho các dự án, có biện pháp cương quyết thu hồi đất được giao nhưng chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định để giải phóng quỹ đất của tỉnh. 
4./ Giám đốc sở Xây dựng : 
- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư về quản lý xây dựng và chất lượng công trình của tất cả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh theo quy định, phát hiện những sai phạm, những vướng mắc để kịp thời chấn chỉnh và xử lý. 
- Đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp khả thi để thực hiện tốt việc quản lý xây dựng và chất lượng công trình của tỉnh.  
5./ Cơ quan quản lý, cấp phát vốn và cho vay đầu tư (sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tài chính tín dụng): 
- Báo cáo giám sát, đánh giá quá trình giải ngân các dự án do mình cấp phát theo quy định, phát hiện những phát sinh và đề xuất các kiến nghị, biện pháp giải quyết. 
- Không cấp phát vốn cho những dự án không thực hiện đầy đủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư.
6./ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thị xã :
- Chủ trì và phối hợp với Sở quản lý ngành có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá các dự án theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐND K6 ngày 9 tháng 1 năm 2003.
- Tổ chức thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi địa phương thuộc quyền quản lý theo chế độ quy định.
7./ Các chủ đầu tư dự án :
- Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án nhóm A, B, C do mình quyết định đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của mình , phát hiện và xử lý những sai phạm của tổ chức tư vấn, đơn vị thi công về tiến độ, chất lượng và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan  thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng nội dung và tiến độ quy định.
- Dự án sau khi có quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải công bố công khai nội dung quyết định đầu tư, thời gian triển khai thực hiện dự án (tại trụ sở HĐND & UBND Phường-Xã nơi thực hiện dự án đầu tư, ) để người dân tham gia giám sát.

8./ Trách nhiệm của các sở, ban ngành, huyện, thị xã, chủ đầu tư:
- Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về hậu quả do không tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo quy định.
- Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình; phải báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền những trường hợp vi phạm quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong các hoạt động đầu tư thuộc cấp mình quản lý để xử lý theo quy định.
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình, phải báo cáo trung thực, kịp thời, đầy đủ theo thời gian và nội dung quy định.
 9./ Thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:
- Đối với chủ đầu tư: 
Định kỳ 3 tháng một lần chủ đầu tư phải gởi báo cáo (theo biểu mẫu số 4, 5, 6, 7 tùy vào giai đoạn thực hiện của dự án) vào ngày 25 của tháng cuối quý, báo cáo gởi cho cơ quan quản lý cấp trên, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở chuyên ngành.
- Đối với các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã:
- Định kỳ 3 tháng một lần gởi báo cáo tổng hợp (theo mẫu số 3) về sở Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 30 của tháng cuối quý. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 của tháng đầu quý sau.
- Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, gởi Báo cáo (theo mẫu số 2) về sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 7 (báo cáo 6 tháng) để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7.
- Trước ngày 30 tháng 12 hàng năm gởi báo cáo (theo mẫu số 1) về sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Báo cáo năm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 01 năm sau, để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 01.
+ Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có thể báo cáo bất thường khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
+ Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khi thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho Bộ-Ngành chủ quản, phải đồng thời gửi báo cáo cho sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để tổng hợp. 
10./ Tổ chức thực hiện:
- Các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay từ quý IV năm 2004 và có báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã, chủ đầu tư gởi ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.
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