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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư  

xây dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Quyết định 3368/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 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 2022; 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý những vướng 

mắc phát sinh, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện 

nhiệm vụ được giao, UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn huyện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp 

hành quy định về quản lý dự án theo quy định hiện hành. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà 

nước, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công trong quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình ở tất các khâu từ chủ trương đầu tư đến bàn giao, quản lý sử dụng. 

- Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; phát hiện và chấn chỉnh các sai 

phạm trong quản lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thi 

công; 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, toàn diện ở tất cả các khâu, trong đó cần nghiêm túc thực hiện theo 

đúng các quy định về Quản lý dự án, quản lý chất lượng… theo các quy định 

hiện hành (quy định mới nhất). 

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

xây dựng, toàn diện ở tất cả các khâu, trong đó cần nghiêm túc thực hiện theo 

đúng các quy định về Quản lý dự án, quản lý chất lượng… theo các quy định 

hiện hành. 

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

xuất kiến nghị xử lý được những nội dung vướng mắc của dự án; có tác dụng 

khuyến khích đối với các chủ thể tham gia thực hiện; quản lý tốt và chấn chỉnh 

đối với các chủ thể thực hiện chưa tốt. 
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- 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. 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: 

- Trình tự lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

- Trình tự lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án. 

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

- Thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

- Việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư và huy động các nguồn lực khác; bố 

trí vốn đầu tư, giải ngân thanh toán. 

- 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. Việc mua sắm 

các thiết bị chủ yếu trong các khâu ký kết, thực hiện hợp đồng, mua bảo hiểm 

công trình, việc cấp phép xây dựng... 

- 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. 

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

thành. 

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

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

hành công trình, sử dụng công trình. 

3. 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. 

4. 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. 

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Thành lập Đoàn kiểm tra: UBND huyện thành lập 02 đoàn kiểm tra 

dự án đầu tư xây dựng, cụ thể: 

1.1. Đoàn Kiểm tra số 1 

- Trưởng đoàn: Chủ tịch UBND huyện. 
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- 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 

- Thư ký Đoàn. 

1.2. Đoàn Kiểm tra số 2 

- Trưởng đoàn: Ông Hoàng Như Bách - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Phó 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 Văn phòng HĐND&UBND 

huyện - Thư ký Đoàn. 

2. Phương 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.  

- 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, thông báo kết quả kiểm tra 

cho các Chủ đầu tư. 

- Đối với các dự án kiểm tra từ lần thứ hai trở lên: Chỉ tập trung kiểm tra 

về tiến độ, chất lượng, những nội dung bổ sung, phát sinh, những khó khăn, 

vướng mắc cần xử lý và kiểm tra việc khắc phục theo kết luận của các đoàn 

kiểm tra trước. 

IV. THỜI GIAN, DANH MỤC DỰ ÁN KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra 

- Thời gian: Do Trưởng đoàn sắp xếp, thông báo theo từng tháng; tập 

trung kiểm tra từ Quý II/2022; hoàn thành kế hoạch kiểm tra trước 30/11/2022. 

- Tuỳ theo tính chất, quy mô của dự án, thời gian kiểm tra mỗi dự án từ 01 

đến 02 ngày làm việc và do Trưởng đoàn quyết định. 

- Trước ngày 31/12/2022, các đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra các 

dự án theo kế hoạch, thông báo kết quả cho Chủ đầu tư theo quy định. 

2. Danh mục các dự án kiểm tra: Danh mục các dự án kiểm tra gồm 16 

công trình, trong đó: 

- Đoàn kiểm tra số 1: Thực hiện kiểm tra 08 công trình (chi tiết tại Phụ 

lục I kèm theo). 

- Đoàn kiểm tra số 2: Thực hiện kiểm tra 08 công trình (chi tiết tại Phụ 

lục II kèm theo). 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, Trưởng các Đoàn kiểm tra thông báo lịch 

kiểm tra cụ thể từng đợt, 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. 

2. Chủ đầu tư lập và gửi Báo cáo theo Mẫu đính kèm đến các thành viên 

Đoàn kiểm tra trước thời điểm kiểm tra ít nhất 05 ngày làm việc. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây 

dựng cơ bản năm 2022 trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận:    
- Thường trực HĐND huyện;  

- 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; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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