
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN  

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

Số: 526  /UBND-KTN 

V/v thực hiện nhiệm vụ cập nhật, 
báo cáo, khai thác thông tin trên Hệ 

thống quản lý đầu tư công 

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2019 

      
       Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 

    - Các chủ đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. 
 

Thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá 
thực hiện kế hoạch đầu tư công, trong đó yêu cầu việc lập, tổng hợp, giao kế 
hoạch đầu tư năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ thực hiện trên Hệ thống quản lý 
đầu tư công (tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn), UBND tỉnh đã giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống cho các cơ 
quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa 
bàn. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư cũng đã được cấp tài khoản trên 
Hệ thống để thực hiện việc cập nhật dữ liệu, khai thác thông tin liên quan. 

Qua thời gian ứng dụng Hệ thống quản lý đầu tư công cho thấy Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa khai thác được hết tính 
năng, hiệu quả của Hệ thống. Nguyên nhân chủ yếu do các Chủ đầu tư không thực 
hiện nghiêm túc nhiệm vụ cập nhật thông tin về dự án trên Hệ thống; số lượng tài 
khoản thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình triển khai dự án là rất ít, gây khó 
khăn cho việc theo dõi, tổng hợp số liệu. 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công, khai thác tối 
đa dữ liệu có trên Hệ thống phục vụ việc theo dõi, tổng hợp số liệu, xây dựng kế 
hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, 
UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cập nhật, báo cáo dữ liệu 
lên Hệ thống quản lý đầu tư công tại (địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn) theo 
quy định tại Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động nghiên cứu, trong tháng 6/2019 tiếp tục 
tổ chức tập huấn, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đăng ký tài khoản sử 
dụng, cập nhật báo cáo trên Hệ thống quản lý đầu tư công theo đúng quy định. 

Đồng thời nghiên cứu giải pháp, triển khai quản lý đối với phần vốn ngân 
sách địa phương để bảo đảm các dự án do cấp tỉnh phân bổ vốn được quản lý chặt 
chẽ, thông tin chính xác. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư cập 
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nhật đầy đủ các thông tin về dự án đầu tư công trên Hệ thống. Đồng thời sử dụng 
các thông tin báo cáo trực tuyến trên Hệ thống để phục vụ việc xây dựng báo cáo, 
đề xuất kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch trung hạn. Các chủ đầu tư tự 
chịu trách nhiệm nếu không cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin về chương 
trình, dự án do đơn vị thực hiện trên Hệ thống, làm ảnh hưởng, sai lệch báo cáo, 
kế hoạch chung của tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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