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Thực hiện Quyết định 3668/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND 

huyện Tràng Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020. UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

- Khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, nâng cao trách nhiệm của 

chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công về công 

tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư 

đến bàn giao đưa vào sử dụng công trình. 

- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý dự 

án; nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng; 

hạn chế thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục về quản lý đầu tư 

xây dựng công trình. 

- Kết quả kiểm tra phải phản ánh được tính trung thực, khách quan, có tác 

dụng khuyến khích đối với các chủ thể thực hiện quản lý tốt và điều chỉnh, răn 

đe đối với các chủ thể thực hiện chưa tốt. 

- Khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém và nâng cao năng lực, trách 

nhiệm của các chủ thể tham gia trong quản lý đầu tư xây dựng công trình. 

- Chấn chỉnh kịp thời các hạn chế trong công tác quản lý dự án, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Chấp hành các quy định về quản lý dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến 

bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bao gồm: 

- Trình tự lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu. 
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- Thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. 

- Việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án;  

giải ngân thanh toán. 

- Việc mua sắm các thiết bị chủ yếu trong các khâu ký kết, thực hiện hợp 

đồng, mua bảo hiểm công trình,... 

- Kiểm tra nội dung công việc và tiến độ thực hiện theo hợp đồng A - B, thực 

hiện vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng, tổ chức chỉ đạo 

thi công, giám sát kỹ thuật công trình; nhật ký thi công, nhật ký giám sát, thủ tục 

nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

- Khối lượng hạng mục công trình, công trình hoàn thành theo hồ sơ thiết 

kế được duyệt; khối lượng phát sinh ngoài thiết kế dự toán. 

- Kiểm tra chất lượng công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành; 

các loại vật tư vật liệu đưa vào công trình phù hợp với thiết kế dự toán.  

- Công tác thanh quyết toán hạng mục công trình và công trình hoàn thành. 

- Việc bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng: việc dọn dẹp mặt 

bằng, tổ chức bàn giao, việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công, kiểm tra việc bảo 

hành công trình, kiểm tra việc vận hành, sử dụng công trình. 

2. Năng lực của các chủ thể tham gia dự án. 

 3. Trực tiếp xử lý, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. 

Kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục những sai sót sau khi kết thúc đợt kiểm tra 

(công tác hậu kiểm). 

III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra 

 Đoàn kiểm tra do đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn, các 

thành viên đoàn gồm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện gồm: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Phòng  Lao động TBXH-Dân tộc và Chủ tịch UBND xã có 

công trình thi công trên địa bàn. Văn phòng HĐND-UBND huyện làm Thư ký 

đoàn. 

2. Phƣơng pháp kiểm tra  

- Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ kiểm tra cụ thể cho các thành viên 

trong đoàn đối với từng công trình, dự án được kiểm tra.  

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế ngoài hiện trường, kiểm tra hồ 

sơ dự án; các thành viên trong đoàn báo cáo kết quả kiểm tra; trưởng đoàn tổng 

hợp ý kiến và kết luận về dự án kiểm tra. 

 - Các cuộc kiểm tra ghi chép biên bản đầy đủ, có thông báo cho các Chủ đầu 

tư để tổ chức thực hiện kết luận. 
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- Kết thúc kiểm tra các dự án, Trưởng đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả 

kiểm tra, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/10/2020. 

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA, DANH MỤC DỰ ÁN KIỂM TRA 

- Thời gian thực hiện kiểm tra: Bắt đầu từ tháng 5/2020 đến hết tháng 

10/2020.  

 - Danh mục dự án kiểm tra (Có phụ biểu kèm theo). 

- Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ động thông 

báo lịch kiểm tra cụ thể từng danh mục dự án tới các Thành viên Đoàn kiểm tra, 

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về thời gian, địa điểm, phương tiện đi kiểm 

tra (thông báo trước 3 ngày làm việc). 

- Khi có yêu cầu, việc kiểm tra các dự án ngoài danh mục sẽ có thông báo 

và giấy mời riêng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đối với Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý) chuẩn bị báo cáo bằng văn bản 

làm việc với Đoàn và gửi trước 2 ngày làm việc; chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đầu 

tư, hồ sơ có liên quan đến dự án phục vụ kiểm tra. 

- Thành phần mời làm việc với Đoàn Kiểm tra gồm có: Chủ đầu tư (hoặc 

BQL), đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công (Chủ đầu tư mời giúp). 

- Sau khi đi kiểm tra thực tế, tùy điều kiện cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ làm 

việc tại trụ sở của chủ đầu tư hoặc tại công trình. 

- Các cơ quan có thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp công việc tham gia 

đầy đủ để cuộc kiểm tra đạt kết quả. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư công 

trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH, Phòng Kinh tế  - HT; 

- Phòng Lao động TBXH- Dân tộc, Phòng Nông 

nghiệp & PTNT; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 

 

 

 

 

 


