
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 01 

 

Số:  102 /TB-ĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư  

xây dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn huyện 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/4/2022 của của UBND 

huyện về Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 

2022 trên địa bàn huyện. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao Đoàn kiểm tra số 01 thông báo lịch kiểm 

tra một số công trình, như sau: 

1. Nội dung 

- Việc 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. 

- Việc thực hiện các thủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Năng lực quản lý thực hiện của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; năng lực 

thực hiện, tài chính của nhà thầu tư vấn, xây lắp. 

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và 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. 

(Theo các nội dung tại Phần III, Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 

21/4/2022 của UBND huyện). 

2. Thời gian 

Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8/2022 (Có lịch chi tiết dự kiến kiểm tra các 

công trình kèm theo - Thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ thông báo đến các 

thành phần liên quan qua điện thoại). 

3. Địa điểm  

Kiểm tra tại hiện trường công trình, sau đó Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ 

sở UBND các xã có công trình. 

4. Thành phần  

- Trưởng đoàn: Chủ tịch UBND huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Các thành viên Đoàn, gồm: Đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, 

thị trấn có công trình xây dựng và Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 
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- Thư ký Đoàn. 

- Chủ đầu tư các công trình được kiểm tra. 

- Đại diện các đơn vị: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công 

(Chủ đầu tư mời giúp). 

5. Đề nghị 

- Chủ đầu tư: Chuẩn bị báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

công trình, Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án (theo mẫu báo cáo gửi kèm), gửi 

về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước 03 ngày làm việc theo thông báo của Đoàn 

kiểm tra. 

- UBND các xã, thị trấn có công trình giúp bố trí địa điểm cho Đoàn Kiểm 

tra làm việc, tham gia ý kiến các nội dung về công tác quản lý trên địa bàn. 

- Các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực tham mưu và quản lý nhà nước; chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc kiểm 

tra; cung cấp tài liệu liên quan (nếu có). 

Đoàn kiểm tra số 01 thông báo lịch kiểm tra và đề nghị các các cơ quan, 

đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần./. 

 
Nơi nhận:    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: KTHT, TCKH, NN-PTNT, GD&ĐT; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- UBND các xã: Trung Thành, Quốc Việt và  

thị trấn Thất Khê; 

- Lưu: Văn thư. 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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