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KẾ HOẠCH 

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư năm 2023 

 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện 

Đắk Song xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:  

1. Mục đích 
Nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư công đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao 

phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đúng chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư. 

Thông qua giám sát, đánh giá đầu tư giúp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện 

đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh 

phù hợp. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm và tiêu cực (nếu có) gây thất 

thoát, lãng phí các nguồn lực của nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư. 

2. Yêu cầu 
Giám sát quá trình đầu tư; đảm bảo thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị; phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát 

và đánh giá đầu tư. 

Việc giám sát và đánh giá đầu tư phải tuân thủ nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và 

các văn bản chỉ đạo có liên quan của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3. Nội dung giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 

- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ đầu tư theo quy định; 

- Tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, 

giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án 

và kết quả xử lý; 

-  Tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh 

chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý; 

- Việc chấp hành biện pháp xử lý của chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết 

định đầu tư và chủ sử dụng; 

- Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá 

thẩm quyền. 

4. Phương thức giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 

- Trực tiếp tại đơn vị của chủ đầu tư và thực tế tại hiện trường của dự án 

- Căn cứ báo cáo của chủ đầu tư: Theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư theo trách 

nhiệm của chủ đầu tư và đăng tải thông tin các dự án; thực hiện báo cáo và cập nhật số 

liệu giám sát, đánh giá đầu tư trên hệ thống công nghệ thông tin theo quy định tại Thông 

tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-13-2016-tt-bkhdt-bao-cao-truc-tuyen-quan-ly-he-thong-thong-tin-giam-sat-danh-gia-dau-tu-4f133.html
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5. Đối tượng, thời gian giám sát và đánh giá đầu tư tổng thể 

(Như phụ lục kèm theo) 

6. Tổ chức thực hiện  

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý. 

Chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Uỷ ban 

nhân dân huyện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện. 

Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các xã được giao 

nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án chủ động triển khai thực hiện và báo cáo công tác giám 

sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý theo chế độ quy định tại Điều 100 

và Điều 101, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Thông 

tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về 

chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh 

giá đầu tư sử dụng vốn nhà nước./. 
 

Nơi nhận:      
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Tuấn 
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