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BÁO CÁO 
Về tình hình chấp hành pháp luật đầu tƣ công và  

tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm  

trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đƣợc  

HĐND tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

 

Thực hiện Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về 

kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình “Việc 

chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án 

nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư”; UBND tỉnh kính 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư, với một số nội dung chính sau: 

I. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ CÔNG TRONG 

QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Công tác thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tƣ; tổ chức lập, lấy ý 

kiến, thẩm định, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ, dự án đầu tƣ; điều chỉnh 

tổng mức đầu tƣ, chủ trƣơng đầu tƣ dự án: 

- Việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; lập, lấy ý kiến, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; việc điều chỉnh tổng mức đầu 

tư, chủ trương đầu tư dự án được thực hiện tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 

công ngày 18/6/2014; các Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định 

số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 

công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

- Thời gian tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, 

dự án đảm bảo thời gian theo quy định của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 

công; thời gian quy định tại các Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/5/2017, 

số 3364/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục 
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hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư cũng còn có khó khăn, vướng mắc sau: 

+ Công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ở một số chủ đầu tư còn 

chậm trễ, nội dung hồ sơ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư còn chưa đảm 

bảo về nội dung, chưa xác định rõ sự cần thiết đầu tư, thiếu số liệu đầu vào về 

hiện trạng, nhu cầu đầu tư; một số dự án chưa thể hiện bản đồ tổng thể vị trí xây 

dựng nhằm kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; một số dự án chưa có trong 

quy hoạch được duyệt, dẫn đến khó khăn trong việc thẩm định của cơ quan chủ 

trì thẩm định và các cơ quan khác liên quan. 

+ Thời gian tham gia góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án của các cơ quan, đơn vị liên quan còn chậm trễ (nhất là các Sở xây dựng  

chuyên ngành) thường quá thời giian theo quy định; cụ thể: Theo Quyết định số 

2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp và 

tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn 

ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam thì trong vòng 05 ngày làm việc thì các đơn vị phối hợp thực 

hiện phải có văn bản thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, thực tế thời gian có ý kiến về các nội dung báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án của các cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thường mất khoảng 10-15 ngày (thậm chí có cơ quan, đơn vị không có ý kiến 

tham gia). Do đó, gây khó khăn cho đơn vị chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư. 

+ Công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (phần ngân sách 

cấp huyện) đối với một số dự án giao các đơn vị cấp huyện làm chủ đầu tư chưa 

chặt chẽ. Một số dự án được thẩm định nguồn vượt quá khả năng cân đối thu, 

chi ngân sách hằng năm ở địa phương nhất là địa bàn các huyện khu vực miền 

núi, trung du trên địa bàn tỉnh, điều này dễ dẫn đến tình trạng nợ đọng khối 

lượng xây dựng cơ bản hoặc đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ cân đối.  

+ Đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư có công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng tại các địa bàn triển khai thực hiện dự án, như: Dự 

án Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị 

trấn Tiên Kỳ), dự án Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT.617 đi Quốc lộ 40B), dự án 

Cầu Nông Sơn và tuyến đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn 

Đông (giai đoạn 1)... theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; trong đó quy định việc bố trí 

vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc: ngân sách tỉnh 

bố trí 70%, ngân sách huyện bố trí 30% nguồn vốn thực hiện. 

 Điều này có gây khó khăn trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, vì: 

đối với nguồn vốn ngân sách huyện bố trí 30% cho công tác bồi thường, GPMB 

không được thẩm định mà chỉ bằng các văn bản cam kết bố trí vốn của các địa 

phương, dẫn đến không chặt chẽ, thiếu chế tài (nếu huyện không có ngân sách 
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bố trí). Riêng đối với dự án Dự án Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào 

tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ), phần vốn phải cân đối từ nguồn 

ngân sách 02 huyện Tiên Phước và Phú Ninh với giá trị 30% chi phí BTGPMB 

tương đương với 33 tỷ đồng (huyện Tiên Phước khoảng 14,85 tỷ đồng, huyện 

Phú Ninh khoảng 18,15 tỷ đồng), thì cả 02 huyện đều báo cáo việc thu ngân 

sách của huyện rất thấp và phải tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các xã 

đạt tiêu chí nông thôn mới nên việc bố trí ngân sách huyện cho công tác bồi 

thường, GPMB cho dự án là không khả thi. 

+ Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế, cụ thể: Tình trạng dự án đầu tư xây dựng bị kéo dài thời gian thực 

hiện so với tiến độ được duyệt vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu 

tư; Việc chuẩn bị hồ sơ dự án, thực hiện thủ tục hành chính và triển khai đầu tư 

xây dựng của một số chủ đầu tư còn chưa tuân thủ quy định pháp luật. Một số 

chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chưa chú trọng công tác quản lý chất lượng hồ sơ thiết 

kế, nhiều hồ sơ không đủ thành phần, nội dung và chất lượng không đạt yêu cầu, 

chưa phân bổ thời gian hợp lý cho từng giai đoạn thực hiện dự án, đặc biệt là 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn về 

xây dựng chuyên ngành trong việc phân cấp, ủy quyền trong hoạt động đầu tư 

xây dựng còn chưa kịp thời, phù hợp làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, thực 

hiện dự án (trong công tác phê duyệt nhiệm vụ dự toán chuẩn bị đầu tư, kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

Trong phân cấp, ủy quyền chưa gắn liền với quy định trách nhiệm và các chế tài xử lý. 

2. Việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tƣ (các cấp ngân sách) 

- Tình hình tạm ứng vốn: Nợ thu hồi tạm ứng khối lượng từ năm 2010 trở 

về trước là 31.603,318 triệu đồng; đã thu hồi 20.758,047 triệu đồng; hiện nay 

còn lại: 10.845,271 triệu đồng và đang tiếp tục thực hiện. 

- Tình hình ứng trước kế hoạch vốn: Kế hoạch ứng trước ngân sách còn lại 

đến nay 300.882 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 256.349 triệu đồng; ngân 

sách tỉnh 44.534 triệu đồng). Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 

số 7372/BKHĐT-TH ngày 12/9/2016 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 

23/8/2016, theo đó Trung ương bố trí khoản riêng (43.000 triệu đồng) để hoàn 

trả số vốn tạm ứng tại 04 dự án tại tỉnh Quảng Nam (Dự án hồ chứa nước An 

Long, xã Quế Phong: 12.000 triệu đồng; dự án hồ chứa nước Thành Công, xã 

Tiên An: 10.000 triệu đồng; dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Hố Cái: 12.000 triệu 

đồng; dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Ma Phan: 9.000 triệu đồng). 

3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản (các cấp ngân sách) 

 Số liệu nợ khối lượng hoàn thành tính đến 31/12/ 2019 là 1.197,4 tỷ đồng; 

giảm 1.695,8 tỷ đồng so với nợ khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2014 

(nợ xây dựng cơ bản khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2014 là 2.893,2 tỷ 

đồng); đồng thời, giảm 321,6 tỷ đồng so với nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/ 

2018 (nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/ 2018 là 1.519 tỷ đồng), trong đó cấp tỉnh 

giảm 265,5 tỷ đồng, cấp huyện giảm 56,1 tỷ đồng.  
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a) Về nợ xây dựng cơ bản phân theo cấp quản lý 

- Cấp tỉnh: Nợ xây dựng cơ bản 567,9 tỷ đồng, trong đó một số chủ đầu tư 

có nợ lớn như: Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai: 421,7 tỷ đồng (chủ yếu của 

dự án cầu Cửa Đại: 150,4 tỷ đồng; dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, 

cứu nạn Tam Kỳ: 121,9 tỷ đồng; dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà: 64,5 tỷ 

đồng;…); Sở Giao thông vận tải: 57,5 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn chương trình 

mục tiêu ngân sách Trung ương); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 15,7 tỷ đồng; 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 15,3 tỷ đồng. 

- Cấp huyện: Nợ xây dựng cơ bản 629,4 tỷ đồng. Một số huyện có nợ lớn 

như: Thăng Bình: 99,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện: 69,6 tỷ đồng; Tiên 

Phước: 77,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện: 38,3 tỷ đồng; Tây Giang: 77,6 

tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện: 39,2 tỷ đồng; Tam Kỳ: 69,1 tỷ đồng, trong 

đó ngân sách thành phố: 65,2 tỷ đồng;... 

b) Về nợ xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn: 

- Nguồn ngân sách Trung ương: 173,9 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ: 73,8 tỷ đồng; 

cấp huyện nợ: 100,1 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách tỉnh: 548,7 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ: 480,4 tỷ đồng; cấp 

huyện nợ: 68,3 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách huyện: 386,5 tỷ đồng (cấp huyện nợ 386,5 tỷ đồng). 

- Nguồn ngân sách xã: 65,2 tỷ đồng (cấp huyện nợ 62,2 tỷ đồng). 

- Nguồn khác: 23,1 tỷ đồng (cấp tỉnh nợ 13,7 tỷ đồng; cấp huyện nợ 9,4 tỷ 

đồng). 

Các huyện có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn từ ngân sách cấp huyện vượt 

quá khả năng cân đối ngân sách hằng năm theo phân cấp như: Thăng Bình, Tiên 

Phước, Tây Giang, Nam Giang, Tam Kỳ, … Trong đó có một số huyện gần như 

không đảm bảo nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh 

trên địa bàn huyện. Một số địa phương có nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân 

sách cấp xã lớn, như: Thăng Bình (nợ ngân sách cấp xã 21,6 tỷ đồng), Phú Ninh 

(nợ ngân sách cấp xã 14,8 tỷ đồng), Duy Xuyên (nợ ngân sách cấp xã 12,6 tỷ 

đồng); Điện Bàn (nợ ngân sách cấp xã 6,5 tỷ đồng). 

4. Tình hình quyết toán công trình, dự án (đối với công trình, dự án do 

tỉnh quyết định đầu tƣ) Theo các Báo cáo số 228/STC-ĐT ngày 25/01/2017, số 

224/STC-ĐT ngày 29/01/2018, số 306/STC-ĐT ngày 29/01/2019, số 180/STC-

ĐT ngày 21/01/2019 của Sở Tài chính thì trong giai đoạn 2016-2019, tổng số dự 

án được thẩm tra phê duyệt quyết toán là 503 dự án (nhóm B: 35 dự án, nhóm C: 

468 dự án) với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 8.904.531 triệu đồng; tổng 

giá trị đề nghị quyết toán là 6.947.398 triệu đồng; tổng giá trị quyết toán được 

duyệt là 6.927.181 triệu đồng; chênh lệch 13.230 triệu đồng. 

5. Đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc trong quá 

trình thực hiện các nội dung nêu trên; phân tích nguyên nhân của những 
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tồn tại, hạn chế, vƣớng mắc; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và đề xuất các giải pháp 

a) Những tồn tại, hạn chế: 

Qua gần 05 năm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác 

đầu tư xây dựng cơ bản bước đầu được triển khai thực hiện theo kế hoạch, từng 

bước cụ thể hóa từ kế hoạch trung hạn đến kế hoạch hằng năm, công tác quản lý 

đầu tư công được tăng cường theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả, 

nhưng trong thực tế, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn những 

tồn tại, hạn chế sau: 

- Công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng, thiếu khoa 

học, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; theo đó, công tác chuẩn bị đầu tư chưa 

được chuẩn bị và thực hiện đầy đủ. Nợ khối lượng tuy được kiểm soát nhưng 

vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ mới gây áp lực cho ngân sách nhà nước các 

cấp. 

- Quá trình lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và hằng năm chưa được thực hiện triệt để. 

Việc lựa chọn dự án đầu tư công vẫn dựa nhiều vào các chỉ tiêu định tính, thiếu 

các tiêu chí mang tính định lượng để đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên. Việc hoàn 

thiện thủ tục của các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác lập danh mục, triển 

khai các dự án khởi công mới hằng năm tốn nhiều thời gian. 

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm, đạt tỷ lệ thấp, dẫn đến cắt, điều 

chuyển các nguồn vốn dự án và nguồn vốn không sử dụng hết; một số dự án có 

sử dụng nguồn ngân sách Trung ương không sử dụng hết bị thu hồi.  

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính nhiều nơi vẫn còn rườm rà, phức 

tạp đã tạo rào cản, gây khó khăn cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp trong việc 

tận dụng lợi thế và cơ hội tại thời điểm triển khai dự án, ảnh hưởng đến công tác 

giải ngân và hiệu quả thực hiện dự án. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ 

quan tham gia vào quản lý đầu tư công, đặc biệt là trong khâu thẩm tra, thẩm 

định dự án vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm theo thẩm quyền; 

sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương còn thiếu chặt chẽ. 

- Một số dự án liên quan đến đất rừng tự nhiên nên thủ tục chuyển đổi rất 

khó khăn và kéo dài thời gian, phải chờ ý kiến thống nhất chủ trương chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất rừng của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, các dự án có liên 

quan đến đất rừng phòng hộ có tỷ lệ giải ngân rất thấp. 

- Việc huy động, khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các 

thành phần kinh tế khác chưa thực sự thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham 

gia; việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn hạn chế, 

chưa triển khai hiệu quả. 

b) Nguyên nhân: 
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Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW được hình thành cơ bản từ 

năm 2017; tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân 

sách tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt trong năm 2017 là kế hoạch khung về tổng 

nguồn vốn (Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017), đến đầu năm 2019 

mới cơ bản ban hành danh mục dự án đầu tư từ ngân sách tỉnh trong giai đoạn 

trung hạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018). 

Việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đặc biệt là 

nguồn NSTW đôi lúc còn chậm và bổ sung nhiều lần trong năm, dẫn đến địa 

phương bị động trong việc dự kiến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn. Thủ 

tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, đặc biệt là 

công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác định nguồn gốc sử 

dụng đất. Ngoài ra, một số dự án liên quan đến đất rừng nên thủ tục chuyển đổi 

khó khăn, phải chờ ý kiến thống nhất chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.            

Dự toán ban đầu của các dự án chưa sát với thực tế, số vốn tăng, giảm 

nhiều so với dự toán ban đầu nên các chủ đầu tư xin điều chỉnh nhiều lần, kéo 

dài, chậm trễ thời gian thực hiện dự án. Công tác lập báo báo quyết toán đầu tư, 

thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành để bàn giao đưa 

vào sử dụng của các chủ đầu tư còn chậm. 

Một số ngành, địa phương chậm trong việc báo cáo giải ngân, chuyển 

nguồn làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và bố trí, điều chuyển nguồn vốn. 

Việc xây dựng kế hoạch, danh mục đối với nguồn vốn ODA chưa bảo đảm 

tính chính xác. Các quy trình thủ tục đầu tư gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt thủ 

tục liên quan đến nhà tài trợ nước ngoài.  

Việc sáp nhập một số đơn vị cấp huyện như: Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

Đội quản lý trật tự xây dựng vào Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện làm ảnh 

hưởng đến công tác triển khai thực hiện dự án. Triển khai thực hiện công tác đấu 

thầu qua mạng tại một số địa phương vẫn còn lúng túng dẫn đến thời gian đánh 

giá hồ sơ dự thầu kéo dài, triển khai thi công chậm. 

Kế hoạch vốn giai đọan 2016 - 2020 và kế hoạch vốn hằng năm có bố trí 

nguồn vốn cho các dự án có nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 

31/12/2014. Tuy nhiên, do các chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục quyết toán 

dự án nên nguồn vốn dự kiến phân bổ cho nội dung này phải điều chuyển sang 

nội dung khác, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch vốn các năm. 

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm chưa thường xuyên, kịp thời, 

một số trường hợp thực hiện chưa nghiêm nên chưa có tác dụng răn đe, phòng 

ngừa. 

Đối với hệ thống biểu mẫu kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 

mặc dù rất đầy đủ, chi tiết nhưng còn tương đối phức tạp; khiến cho việc xây 

dựng, hoàn thiện biểu mẫu gặp nhiều khó khăn; dễ bị nhầm lẫn, sai sót, mất 

nhiều thời gian chỉnh sửa, hoàn chỉnh và cập nhật các hoạt động, kế hoạch đầu 

tư công trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, hệ thống quản lý thông tin đầu tư công của tỉnh đang 
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triển khai với tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay về cải cách 

hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý trong đầu tư công. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÓM B, 

NHÓM C TRỌNG ĐIỂM ĐÃ ĐƢỢC HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

1. Thực trạng về công tác chuẩn bị đầu tƣ trong thời gian qua 

Công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm 

đã được HĐND tỉnh quyết định đầu tư cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. 

Trong giai đoạn 2016-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh, 

trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 89 dự án nhóm B, C trọng điểm 

(10 dự án nhóm C trọng điểm và 79 dự án nhóm B), với tổng mức đầu tư hơn 

12.364.180 triệu đồng. Các công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật, tạo sự kết nối thuận tiện giữa các khu vực, vùng, miền, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong thời gian qua vẫn còn 

một số khó khăn, cụ thể như sau: 

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: Công tác kiểm tra, giám sát 

khảo sát của một số chủ đầu tư còn chưa chặt chẽ, chưa quan tâm đúng mức, cho 

nên gây khó khăn trong trong việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng cấp tỉnh, gây kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng: 

+ Công tác điều tra số liệu đầu vào (hiện trạng, quy hoạch, giao thông kết 

nối…) của một số dự án chưa đảm bảo, chỉ điều tra thuần túy tại ranh giới của 

dự án mà chưa xem xét sự liên quan giữa dự án đang nghiên cứu với các công 

trình khác nằm trong phạm vi dự án hoặc lân cận dự án. 

+ Công tác khảo sát cũng chỉ thực hiện đo đạc, kiểm tra thuần túy trên 

đường, chưa nhận xét, đánh giá số liệu (tĩnh không đường dây điện, các công 

trình thủy lợi cần hoàn trả, các công trình ngầm hiện có…).   

+ Một số công trình ở miền núi, chịu ảnh hưởng của hạ lưu các thủy điện: 

Công tác khảo sát, thu thập, điều tra số liệu thủy văn, đánh giá nguy cơ xói lở, 

sạt lở rất quan trọng nhưng cũng chưa được quan tâm đúng mức. 

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đây là khâu rất quan trọng, vì liên 

quan đến quy mô và tổng mức đầu tư công trình. Trong công tác này có những 

dự án mất nhiều thời gian thẩm định vì những lý do sau:  

+ Một số tồn tại như đã nêu ở hồ sơ khảo sát. 

+ Hồ sơ thường chỉ có 01 phương án thiết kế duy nhất nên không có cơ sở 

để phân tích, lựa chọn và chứng minh phương án tốt nhất để đầu tư. Vì vậy, 

chưa có cơ sở để thuyết phục, khi thẩm định phải yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức lập 

bổ sung thêm các phương án. 



8 

 

+ Một số dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng, tài nguyên, môi 

trường… nhưng Chủ đầu tư chưa chủ động lấy ý kiến của địa phương và đơn vị 

để tiếp thu hoàn thiện trước khi gửi đến cơ quan thẩm định. 

+ Chủ trì thiết kế không cập nhật đầy đủ hồ sơ khảo sát chi tiết, dẫn đến sản 

phẩm thiết kế chưa bám sát với thực tế và phải điều chỉnh lại thiết kế. 

+ Chủ đầu tư chưa kiểm tra theo trách nhiệm của chủ đầu tư về sự phù hợp 

của hồ sơ với chủ trương đầu tư đã duyệt, quy hoạch, giải pháp thiết kế, đấu nối 

hạ tầng, sự phù hợp của tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư mà vẫn trình 

thẩm định. 

- Đối với giai đoạn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: vẫn tồn tại 

nhiều sai sót liên quan đến kỹ thuật, sự phù hợp với thực tế, đơn giá ảnh hưởng 

đến giá trị xây lắp công trình: 

+ Một số hồ sơ thiết kế sửa không dứt điểm, phải gửi trả nhiều lần, đây là 

nguyên nhân chính làm kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ và cũng tốn rất nhiều 

thời gian của cơ quan thẩm định. 

+ Một số tồn tại tương tự như đã báo cáo ở bước lập Báo cáo NCKT. 

+ Đơn vị thiết kế chỉ lập hồ sơ mà không soát xét lại về sự phù hợp của 

thiết kế với quy mô đầu tư, hiện trạng thực tế công trình, kiểm tra ổn định công 

trình, an toàn giao thông, sự phù hợp của dự toán công trình so với khối lượng từ 

thiết kế, bộ phận kiểm tra sản phẩm chất lượng của nhiều công trình chỉ ký mà 

không soát lại hồ sơ như quy định... 

+ Chủ đầu tư không kiểm tra lại hồ sơ thiết kế, kiểm tra sự phù hợp của 

thiết kế với quy mô đầu tư, hiện trạng thực tế công trình mà vẫn trình thẩm định, 

phê duyệt, mặc dù cũng có lập biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát, thiết kế. 

- Các văn bản luật, dưới luật thường xuyên ban hành mới, có những bất 

cập, khác nhau, trong đó có thay đổi về thẩm quyền, nhiệm vụ ở một số cơ quan, 

đơn vị, nhất là tăng nhiệm vụ quản lý cho các cơ quan chuyên môn, giảm quyền 

hạn, nhiệm vụ của chủ đầu tư, dẫn đến quá trình thực hiện dự án mất nhiều thời 

gian: 

+ Theo Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, 

trong đó bãi bỏ một số quy định liên quan đến thẩm quyền của Thường trực 

HĐND tỉnh theo quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015. 

Theo đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án được điều chỉnh từ 

Thường trực HĐND tỉnh sang HĐND tỉnh. Theo ý kiến của một số cơ quan, đơn 

vị cho rằng điều này sẽ gây chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ ở thời điểm 

trước khi trình HĐND tỉnh và sau khi HĐND tỉnh thông qua. 

+ Những bất cập trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP của Chính phủ), trong đó giảm phân cấp cho chủ đầu tư quyết 

định một số thủ tục, làm phát sinh thủ tục giải quyết ở Sở chuyên ngành và 

UBND tỉnh. Cùng với những bất cập trong việc xác định chi phí xây dựng, định 
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mức xây dựng, đơn giá theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ dẫn 

đến việc chậm trễ trong công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư, … 

+ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 quy định thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, 

bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là hội đồng nhân dân 

tỉnh; do đó, dẫn đến các dự án chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư tại các kỳ 

họp hội đồng nhân dân, dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án bị chậm trễ, kéo dài 

và dồn ứ ở thời điểm trước khi trình HĐND tỉnh và sau khi HĐND tỉnh thông 

qua. 

- Thời gian thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn mất thời 

gian; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa được chặt chẽ. 

2. Công tác đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu; việc bảo đảm cạnh 

tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu 

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu, tuân 

thủ những trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan khác. Trong giai đoạn 

2016 - 2019, trên địa bàn tỉnh có tổng số 14.813 gói thầu với tổng giá gói thầu 

21.192,5 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 20.289,7 tỷ đồng, tiết kiệm thông qua đấu 

thầu 902,8 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm bình quân 4,3%). Việc triển khai thực hiện 

đấu thầu qua mạng đã được triển khai và tăng nhanh, tính đến hết năm 2019, tỷ 

lệ đấu thầu qua mạng thực hiện trên địa bàn tỉnh theo số lượng gói thầu đạt 41%, 

theo giá trị gói thầu thực hiện đạt 17,7%, đảm bảo công khai, minh bạch, công 

bằng và hiệu quả. Kết quả triển khai công tác đấu thầu qua mạng của tỉnh hiện 

đang cao hơn bình quân chung cả nước, Quảng Nam đang xếp thứ 9/63 tỉnh 

thành về số lượng gói thầu, xếp thứ 26/63 về tỷ lệ giá trị gói thầu. So với Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019, việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2019 đã vượt 

chỉ tiêu về tổng giá trị gói thầu (chỉ tiêu: Tăng cường đặt hàng dịch vụ công; 

thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, 

minh bạch, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào 

hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 

15% về tổng giá trị gói thầu) mà Chính phủ đề ra. 

- Công tác tổ chức đấu thầu một số nơi chưa thực sự nghiêm túc, thiếu sự 

giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng. 

- Một số chủ đầu tư, bên mời thầu ở địa phương còn sai sót như: Chưa thực 

hiện đúng một số nội dung theo kế hoạch đấu thầu được cấp thẩm quyền phê 

duyệt; việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất và đánh giá, 

thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chưa chặt chẽ... Nguyên nhân do 

một số chủ đầu tư chưa nghiên cứu và cập nhật đầy đủ các quy định về đấu thầu. 
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- Việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng gặp khó khăn ở cấp huyện và 

nhất là cấp xã. Nguyên nhân là do hạ tầng mạng một số nơi chưa đảm bảo, năng 

lực cán bộ còn hạn chế do chưa được tập huấn, đào tạo; đồng thời có một số chủ 

đầu tư chưa nhận thức được tính tích cực, công khai, minh bạch của hình thức 

đấu thầu qua mạng. 

3. Tình hình phân bổ vốn; tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu 

tư được duyệt: Qua tổng hợp nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư các 

dự án triển khai giai đoạn 2016 - 2020 là 8.391.685 triệu đồng (trong đó ngân 

sách Trung ương 1.294.157 triệu đồng, ngân sách tỉnh 5.215.292 triệu đồng, vốn 

nước ngoài 1.882.236 triệu đồng). 

4. Tiến độ thực hiện các dự án (dự án đã quyết toán; dự án hoàn thành đang 

thực hiện quyết toán; dự án đang triển khai thi công, trong đó dự kiến hoàn 

thành trong năm 2020 theo quy định; dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư). Những dự án kéo dài thời gian thực hiện so với quy định. 

Trong giai đoạn 2016-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 89 dự án nhóm B, C trọng 

điểm (10 dự án nhóm C trọng điểm và 79 dự án nhóm B), với tổng mức đầu tư 

hơn 12.364.180 triệu đồng. Đến nay, có 01 dự án đã quyết toán dự án hoàn 

thành là dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 605 đoạn Km8+800-Km14+00 

(đoạn từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến ĐT 609) do Sở Giao thông 

vận tải làm chủ đầu tư, có 13 dự án đã triển khai thi công hoàn thành nhưng 

chưa thực hiện quyết toán, 73 dự án đang trong quá trình triển khai thi công và 

có 02 dự án không thực hiện đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư của HĐND tỉnh (dự án: Kè khẩn cấp chống sạt lở khu vực Cửa Lở, xã 

Tam Hải, huyện Núi Thành và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương, 

thành phố Tam Kỳ). 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Một trong những nguyên nhân 

ảnh hưởng nhất, làm chậm trễ tiến độ của các dự án trên địa bàn tỉnh. Có nhiều 

thủ tục thực hiện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: cắm cọc giải 

phóng mặt bằng, trích đo địa chính, giá đất cụ thể, kiểm kê, áp giá bồi thường, 

phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; chế độ, chính sách luôn 

thay đổi; sự hưởng ứng đồng tình của nhân dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự 

án. Do đó, còn nhiều dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng dẫn đến chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, 

tiến độ thực hiện dự án. 

- Công tác kiểm tra nghiệm thu: Các công trình về cơ bản được Chủ đầu tư 

tổ chức quản lý, thi công xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình 

kiểm tra nghiệm thu, cũng còn có một số tồn tại cần khắc phục như sau: 

+ Một số công trình có hình thức bên ngoài không mỹ quan, đánh giá trực 

quan không đảm bảo độ tin cậy nên phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm định. 

Đồng thời, qua việc thực hiện kiểm định, phát hiện một số công trình không đảm 
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bảo chất lượng, buộc phải tháo dỡ, thi công lại, đồng thời buộc Chủ đầu tư và 

nhà thầu phải tăng thời gian bảo hành công trình.  

+ Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công đôi lúc còn chưa được 

quan tâm đúng mức nên công trình còn những khiếm khuyết, dẫn đến phải kéo dài 

thời gian bảo hành để tiếp tục theo dõi trong quá trình khai thác sử dụng. 

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƢ CÔNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

Qua đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện 

các nội dung trên, UBND tỉnh đề xuất các nhóm giải pháp sau: 

1. Đối với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn 

a) Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

- Tập trung đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

ngành, đảm bảo phù hợp với định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong giai 

đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, các ngành xác định nhiệm vụ, đề xuất dự án 

theo thứ tự ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. 

- Xác định tiêu chí để lựa chọn danh mục dự án ưu tiên đầu tư ở các ngành, 

lĩnh vực; nguyên tắc, tiêu chí phân cấp đầu tư công trình, dự án do cấp tỉnh đầu 

tư. 

- Dự báo cơ bản đảm bảo chuẩn xác tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 (nguồn xây dựng cơ bản tập trung; hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách 

Trung ương, chương trình mục tiêu quốc gia, ODA, trái phiếu chính phủ; ngân 

sách tỉnh). Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá, xác định nguồn sử dụng đất để 

đưa vào cân đối, xem đây là một trong những nguồn thu quan trọng trong đầu tư. 

Rà soát chặt chẽ tổng nguồn vốn chi sự nghiệp, cắt giảm các nguồn vốn chi sự 

nghiệp không cần thiết, không phát huy hiệu quả để bổ sung cho chi đầu tư. 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư ở các ngành, lĩnh vực hợp lý, phù hợp với định 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, kinh tế - xã hội trong giai 

đoạn 2021-2025. 

- Tổ chức Hội đồng đánh giá, thẩm định, lựa chọn danh mục dự án ưu tiên 

đầu tư. Thực hiện đánh giá hiệu quả dự án trước khi đề xuất danh mục đưa vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn. Việc đề xuất dự án sử dụng các nguồn vốn ngân 

sách Trung ương (chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, ODA) cần được 

thẩm định chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Trung ương, đảm bảo mục tiêu 

chương trình, khả năng cân đối nguồn vốn cho từng dự án. Trong đó, cơ cấu 

nguồn vốn ngân sách Trung ương là chủ yếu, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tham gia 

đối ứng ngân sách địa phương. Không đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

những dự án không có trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 

chuyên ngành. 

- Xác định một số chương trình đầu tư hỗ trợ có mục tiêu ưu tiên trong giai 

đoạn 2021-2025 (những công trình, dự án được phân cấp cho cấp huyện đầu tư), 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, xác định danh mục, tổng mức 
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đầu tư, cơ cấu vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo từng chương trình cụ thể để các địa 

phương căn cứ triển khai thực hiện; đồng thời làm cơ sở bổ sung, bố trí vốn 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

- Đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động các Ban quản lý dự án chuyên 

ngành cấp tỉnh trong thời gian qua, đảm bảo việc giao chủ đầu tư phù hợp với 

tính chất hoạt động và nhân lực hiện có; căn cứ tiêu chí phân cấp đầu tư công 

trình, dự án (cấp tỉnh, cấp huyện) để giao chủ đầu tư phù hợp. Thực hiện theo 

nguyên tắc công trình cấp nào quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu 

tư, cấp đó làm chủ đầu tư. Kiên quyết thực hiện chủ trương của HĐND tỉnh về 

giao chủ đầu tư dự án cho các ban quản lý chuyên ngành thực hiện. 

- Chú trọng trong việc lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật. Thành lập hội đồng thẩm 

định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A. 

b) Chuẩn bị các điều kiện trình HĐND tỉnh quyết định danh mục dự án và 

bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  

Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công về điều kiện bố trí vốn cho dự 

án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm 

định danh mục dự án đầu tư, trình HĐND tỉnh (hoặc Thường trực HĐND tỉnh 

trong trường hợp HĐND tỉnh giao) thống nhất danh mục dự án đầu tư. Sau đó, 

tiến hành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư (trước khi HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn), 

làm cơ sở bố trí vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

c) Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn: 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn 

bị đầu tư, chuẩn bị dự án, xem đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả 

đầu tư, tránh lãng phí vốn đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng lập kế hoạch đầu tư công hằng năm; theo dõi, tổng 

hợp đầy đủ, khoa học, làm cơ sở theo dõi, quản lý và bố trí vốn đảm bảo thời 

gian hoàn thành dự án theo quy định (dự án đã quyết toán, dự án đã hoàn thành 

đang chờ quyết toán, dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới). Không đưa 

vào danh mục đề nghị bố trí vốn khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền 

quyết định đầu tư. 

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Đầu tư công, Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai…), UBND 

tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó, quy định rõ việc phân cấp quản lý đầu tư; công tác phối hợp; 

trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Đặc biệt, các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước chuyên ngành phải có trách 

nhiệm tham gia đầy đủ công tác thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán, kiểm tra, nghiệm thu công trình nhằm nâng cao 

hiệu quả, chất lượng công trình đầu tư. 
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- Tăng cường trách nhiệm các cơ quan chuyên môn trong việc theo dõi, 

hướng dẫn, thẩm định, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư công. 

Nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ đảm bảo yêu cầu 

đầy đủ, toàn diện (tránh việc thẩm định lại) và thời gian theo quy định. Chủ 

động theo dõi tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên lĩnh vực quản lý 

để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. 

Thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công, 

chương trình, dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Những dự án kéo 

dài, triển khai chậm, không triển khai, không đảm bảo thời gian hoàn thành theo 

quyết định phê duyệt; dự án giải ngân chậm; chậm quyết toán, quyết toán kéo 

dài phải được tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử 

lý đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công 

tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu cơ chế, tạo điều 

kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức tham gia thực hiện hợp đồng bồi thường 

giải phóng mặt bằng; cơ chế cho các địa phương vay vốn từ Quỹ Phát triển đất 

để chủ động thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng sạch 

phục vụ đầu tư các dự án trên địa bàn. 

2. Đối với chủ đầu tƣ các dự án 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sử dụng, địa 

phương trong công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kiểm 

tra, nghiệm thu, đánh giá dự án…  

- Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý dự án, tiến độ đầu tư, 

chất lượng công trình; đánh giá, lựa chọn nhà thầu đảm bảo có năng lực, kinh 

nghiệm thực sự trong quá trình tham gia tư vấn, thi công công trình đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả đầu tư. Thực hiện nghiêm các lộ trình đấu thầu qua mạng 

theo quy định của Chính phủ, từng bước mở rộng về quy mô, giá trị gói thầu.  

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến 

khâu nghiệm thu hoàn thành, bàn giao, quyết toán công trình. Nâng cao chất 

lượng hồ sơ, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt. 

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương, sở chuyên ngành trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc. 

- Thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án 

theo quy định của pháp luật, trong đó thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác 

động đối với dự án nhóm B, nhóm C. 

3. Đối với chính quyền các địa phƣơng 

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của các đơn vị 

tham gia thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

- Chủ động tạo mặt bằng sạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư, kịp thời 

đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong quá trình khảo sát; tổng hợp đề 

xuất danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, giải phóng 

mặt bằng; kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn, kịp thời đề xuất, kiến 

nghị xử lý những vấn đề phát sinh, bất cập trong thực tiễn. 

- Tập trung tháo gỡ, xử lý những dự án vướng giải phóng mặt bằng kéo dài 

trong thời gian qua để sớm bàn giao cho các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện xây 

dựng công trình, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo tăng cường, phát huy giám sát 

đầu tư của cộng đồng. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng 

đề án về cơ chế hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2021-2025, trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- TVTU, TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;      

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CPVP, Các Phòng, Ban thuộc VP; 

- Lưu VT, TH. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

  

 
 

Lê Trí Thanh 
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