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V/v nâng cao chất lượng thẩm định 
dự án đầu tư ngoài ngân sách 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đã có 
nhiều cố gắng trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân 
sách. Chất lượng thẩm định đã từng bước được nâng lên, góp phần tạo môi 
trường minh bạch, thuận lợi hơn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong 
quá trình thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn 
nhiều đề xuất dự án đầu tư chưa được thẩm định kỹ lưỡng; ít tổ chức họp thẩm 
định trực tiếp để thảo luận mà chủ yếu dùng hình thức lấy ý kiến thẩm định bằng 
văn bản nên còn hạn chế trong xem xét, đánh giá toàn diện tác động về các mặt 
kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường; ít có ý kiến phản biện, thường xuôi chiều 
theo đề xuất của nhà đầu tư, chưa đảm bảo tính khả thi nhưng đã báo cáo, đề xuất 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác hướng dẫn thủ tục đầu tư, đặc biệt đối với 
các dự án trong các lĩnh vực mới còn nhiều lúng túng...  

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề 
xuất dự án, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 
thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Nâng cao chất lượng công tác định hướng, hướng dẫn nhà đầu tư lập đề 
xuất dự án:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, quán triệt bộ phận chuyên môn, đặc biệt là 
các cán bộ được phân công trực tiếp thụ lý công việc tăng cường năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ. Nghiên cứu, nắm chắc quan điểm, chủ trương, định hướng chỉ 
đạo của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
danh mục dự án, lĩnh vực thu hút, khuyến khích đầu tư; quy định về trình tự, thủ 
tục đầu tư và pháp luật liên quan để từ đó tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư có nhu 
cầu lựa chọn các lĩnh vực, dự án, địa bàn đầu tư hợp lý; hướng dẫn lập đề xuất 
đầu tư theo quy định, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển sản xuất 
kinh doanh của các tổ chức, cá nhân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. 

2. Đối với các dự án có quy mô, đối tượng tác động lớn, có tính chất nhạy 
cảm như: sử dụng diện tích đất trồng lúa lớn; tác động tới đời sống, sản xuất của 
nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; thực hiện tại các vị trí nhạy cảm về an ninh, 
quốc phòng; có tác động lớn tới môi trường... cần phải tổ chức đi khảo sát địa 
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điểm; dự báo, đánh giá kỹ lưỡng các mặt tác động của dự án, có tham vấn ý kiến 
cộng đồng dân cư khu vực để đề xuất phương án hợp lý, đảm bảo tính khả thi 
thực hiện; đề xuất những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo nếu như dự án được chấp 
thuận chủ trương đầu tư. 

3. Nâng cao chất lượng công tác lấy ý kiến thẩm định dự án: 

Để nâng cao chất lượng thẩm định, yêu cầu các sở, ban, ngành nâng cao ý 
thức trách nhiệm, góp ý sâu vào lĩnh vực quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp với 
những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, lĩnh 
vực; sau đó mới góp ý về những vấn đề chung của dự án. Khắc phục tình trạng ý 
kiến chung chung, “cơ bản nhất trí”...; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư trong khảo sát thực tế, cũng như hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các bước tiếp 
theo sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ 
quan có liên quan. Quá trình tổ chức thẩm định cần hạn chế hình thức thẩm định 
thông qua lấy ý kiến bằng văn bản mà cần tăng cường áp dụng hình thức họp 
thẩm định trực tiếp để lãnh đạo các cơ quan liên quan tham gia thảo luận, xem xét, 
phản biện kỹ lưỡng các khía cạnh của dự án theo chức năng quản lý chuyên ngành, 
địa bàn.  

4. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các huyện, thành phố:  

UBND các huyện, thành phố cần tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm 
trong quá trình phối hợp thẩm định dự án. Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp 
địa bàn, UBND các huyện, thành phố cần làm rõ được mức độ, sự cần thiết của dự 
án đối với địa phương; sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế -xã hội của huyện (thành phố); ý nghĩa, tác động của dự án đối với sự phát 
triển của địa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xã hội, môi trường; đồng 
thời cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan cho cơ quan chủ trì thẩm định và 
nhà đầu tư trong quá trình lập đề xuất dự án đầu tư. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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