
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  28  /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày  08 tháng 01 năm 2019 
V/v thực hiện công tác kiểm tra, giám 
sát và triển khai các dự án xây dựng 

cơ bản năm 2019 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành trực thuộc; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 771/BC-ĐKT ngày 28/12/2018 của Đoàn kiểm tra số 
01 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng Đoàn) về tổng hợp kết quả kiểm tra 
các dự án đầu tư xây dựng công trình năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Thanh 
tra tỉnh và các đơn vị có liên quan tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 
các Đoàn Kiểm tra và lựa chọn danh mục dự án để tổ chức kiểm tra, giám sát 
trong năm 2019 tránh trùng lắp với các đoàn thanh tra, kiểm tra khác; phối hợp 
với Sở Tài chính triển khai các phương án huy động bổ sung nguồn vốn cho xây 
dựng cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 01/2018. 

2. Các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 
thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị; chú trọng đổi 
mới phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, đồng thời thực hiện 
tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án theo Nghị định số 84/2015/NĐ-
CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; kịp thời báo 
cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các nội dung sai phạm, yếu kém. 

3. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư dự án 
đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng 
sạch cho thi công trong thời gian sớm nhất. Quá trình triển khai cần thực hiện 
đúng pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với các tổ chức, cá 
nhân bị ảnh hưởng; chỉ đạo thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với các dự 
án đầu tư trên địa bàn.  

4. Đối với các chủ đầu tư: Thực hiện tốt chức năng quản lý dự án, thường 
xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện dự án theo hợp 
đồng đã ký kết và hồ sơ trúng thầu; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thành 
phố và các bên liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ động báo cáo, 
đề xuất với cấp có thẩm quyền và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung, phát sinh 
(nếu có) của các dự án theo đúng quy định hiện hành; kịp thời nghiệm thu khối 
lượng hoàn thành, thực hiện giải ngân thanh toán đúng quy định.  
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Nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để lặp lại những sai sót đã được Đoàn 
kiểm tra chỉ ra qua công tác kiểm tra tại đơn vị trong năm 2018. 

5. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát: Thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, thường xuyên nâng cao chất lượng khảo sát, 
thiết kế phù hợp với quy mô đã được phê duyệt, đồng thời phù hợp với điều kiện 
thực tế để phát huy hiệu quả dự án. Tăng cường công tác giám sát tác giả, giám 
sát thi công tại hiện trường để kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu thi công thực 
hiện nghiêm theo nội dung thiết kế được phê duyệt, hợp đồng và những cam kết 
trong hồ sơ trúng thầu về sử dụng vật liệu, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, 
vệ sinh môi trường; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc, phát sinh. 

6. Đối với nhà thầu thi công: Thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp 
đồng đã ký kết và theo hồ sơ trúng thầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm về đảm 
bảo chất lượng, tiến độ công trình; lập hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định, 
trong quá trình thi công thực hiện tốt việc cam kết bảo đảm an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường. Nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những sai sót 
trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình. 

7. Các chủ thể khác có liên quan: Thực hiện theo đúng quy định hiện hành 
của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 
số 73/UBND-KTN ngày 29/01/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 
47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác 
đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên 
sử dụng vốn nhà nước và Công văn số 1132/UBND-KTN ngày 14/11/2018 về 
việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và các văn bản chỉ đạo khác có 
liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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