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Việc thực hiện chính sách, phát luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 

 

             Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-ĐĐBQH ngày 17/02/2022 của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh về việc giám sát chuyên đề việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đề cương của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh, sau khi rà soát Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo việc thực hiện chính 

sách, phát luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 như sau: 

1. Việc ban hành theo thẩm quyền chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện 

công tác quy hoạch, đầu tư 

1.1. Về công tác quy hoạch:  

Thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của 

Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lập Quy 

hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 16/4/2020, 

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 518/QĐ-TTg. Đến nay dự thảo 

Quy hoạch cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng khung quy hoạch tỉnh và đã tổ chức hội 

thảo lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện quy hoạch tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 

năm 2022, trình lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành, trung ương. 

1.2. Về công tác đầu tư: 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: Căn cứ Luật Đầu tư 

công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 

07/2016/NQ-HĐND ngày 5/7/2016 quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh 

Bình Phước; Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 thông qua tiêu chí 

xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Căn cứ Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 Ngày 13 tháng 6 năm 2019; Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc lập kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 

ngày 08/7/2020 về quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 
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nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 

tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Quyết định 

số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

2. Việc lập, thẩm định, tổng hợp, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

5 năm giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch hằng năm 

2.1. Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020  

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020: Căn cứ Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm 2016-2020; thực hiện Công văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 1102/SKHĐT-TH ngày 11/9/2014 hướng dẫn 

Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, Thành phố lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016-2020. 

- Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách được Thủ tướng Chính 

phủ giao tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017, Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 

29/7/2020, Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết 

định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017, Quyết định số 1178//QĐ-BKHĐT ngày 

29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 trình HĐND 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và được bổ sung, 

điều chỉnh tại các Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017; Nghị quyết số 

29/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017; Nghị quyết số 13/NQ-HDND ngày 14/12/2018; 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05/7/2019; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

05/7/2019; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/12/2019; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 là 14.298 tỷ 113 triệu 

đồng, đến 31/12/2021 giải ngân 13.597 tỷ 354 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch. Trong đó 

năm 2016 vốn giao 1.552 tỷ 147 triệu đồng, giải ngân 1.433 tỷ 953 triệu đồng, đạt 92% 

kế hoạch giao; năm 2017 vốn giao 2.385 tỷ 370 triệu đồng, giải ngân 2.191 tỷ 728 triệu 

đồng, đạt 91,8% kế hoạch giao; năm 2018 vốn giao 3.317 tỷ 945 triệu đồng, giải ngân 

2.874 tỷ 341 triệu đồng, đạt 86,6% kế hoạch giao; năm 2019 vốn giao 3.584 tỷ 234 triệu 

đồng, giải ngân 2.958 tỷ 371 triệu đồng, đạt 82,5% kế hoạch giao; năm 2020 vốn giao 

4.878 tỷ 556 triệu đồng, giải ngân 4.138 tỷ 961 triệu đồng, đạt 84,84% kế hoạch giao. 

- Sau 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã góp phần 

nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế, 

xã hội; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công; công tác lập, 

giao kế hoạch vốn đầu tư công của Tỉnh cơ bản được thực hiện kịp thời ngay sau khi 

Trung ương giao; quy trình, thủ tục tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, đảm 

bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền 



phê duyệt, gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-

2020; Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và ban hành các giải pháp triển khai thực 

hiện kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn hằng năm; giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban 

ngành tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực 

hiện các dự án để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện; tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án. Công tác lập, thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư; lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án và công tác lựa chọn 

nhà thầu thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. Chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm 

việc tạm ứng, thu hồi ứng trước theo quy định. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự 

quyết tâm, nỗ lực của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các chủ đầu tư, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư hằng năm đã có 

chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đầu tư công đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát 

triển, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. 

2.2. Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025  

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 201-2025: Căn cứ Luật 

Đầu tư công số 39/2019/QH14 Ngày 13 tháng 6 năm 2019; Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc 

lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 về quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 

29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021-2025; Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trên cơ 

sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

02/7/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND 09/7/2021 về 

việc giao kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa 

phương. 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 44.833 tỷ 296 

triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 5.031 tỷ 934 triệu đồng (vốn trong nước là 

4.763 tỷ 034 triệu đồng, vốn nước ngoài là 268 tỷ 900 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương 

39.801 tỷ 362 triệu đồng.  

2.3. Việc lập, thẩm định, tổng hợp, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm  

- Thực hiện Luật đầu tư công và hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công 

hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng kế 

hoạch vốn đầu tư công. Căn cứ tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất 

mới phát sinh chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và nhu cầu và khả năng 



cân đối vốn trong năm kế hoạch, sau khi rà soát tình hình thực hiện các dự án, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 

Kiểm toán Nhà nước việc lập kế họach đầu tư công hàng năm. Vốn bố trí cho dự án 

theo thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn trả nợ các dự án hoàn thành đã bàn giao, đưa vào khai 

thác sử dụng; vốn cho các dự án chuyển tiếp; vốn cho các dự án khởi công mới bảo 

đảm thủ tục đầu tư. 

- Hằng năm căn cứ Quốc hội Ban hành Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định về kế hoạch đầu tư công hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, trên cơ sở đó 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư công.  

- Kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh hằng năm được giao kịp thời sau khi có 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật 

Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. Đảm bảo theo 

đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; tập 

trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ 

đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiếp tục nâng 

cao hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán dự án hoàn thành. Điều chỉnh 

vốn đầu tư công từ các dự án đã hết nhu cầu, các dự án không có khả năng giải ngân hết 

kế hoạch vốn để bổ sung cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp còn thiếu vốn, các dự 

án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân. 

- Tổng vốn đầu tư công giai đọan 2016-2020 đã phân bổ 14.298 tỷ 113 triệu đồng, 

trong đó vốn ngân sách địa phương 11.184 tỷ 826 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương 

3.113 tỷ 287 triệu đồng; năm 2016 vốn giao 1.552 tỷ 147 triệu đồng, năm 2017 vốn 

giao 2.385 tỷ 370 triệu đồng, năm 2018 vốn giao 3.317 tỷ 945 triệu đồng, năm 2019 

vốn giao 3.584 tỷ 234 triệu đồng, năm 2020 vốn giao 4.878 tỷ 556 triệu đồng. 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn giao 5.512 tỷ 255 triệu đồng, giải ngân năm 

2021 là 5.200 tỷ 904 triệu đồng, đạt 145% so với chỉ tiêu trung ương giao (trung ương 

giao 3.590 tỷ 587 triệu đồng) và đạt 94,35% so với kế hoạch tỉnh giao 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn giao 7.242 tỷ 236 triệu đồng, giải ngân 3 

tháng đầu năm 2022 là 817 tỷ 863 triệu đồng, đạt 11,5% so với chỉ tiêu trung ương giao 

và đạt 11,3% so với kế hoạch tỉnh giao; trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 4,2%, vốn 

ngân sách địa phương đạt 12,5%. 

3. Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai 

thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công 

Theo quy định của Luật Đầu tư công thì các dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm 

quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Bình Phước không thực hiện việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm 

A sử dụng vốn đầu tư công. 

4. Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm trong giai đoạn 2016 – 2021 



Công tác lập, giao kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được thực hiện kịp thời ngay 

sau khi Thủ tướng Chính phủ giao; quy trình, thủ tục tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư 

công, đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 

2020. Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các Đề án, Nghị quyết, chương trình trọng điểm được 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư 

công đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý 

đầu tư công. Đầu tư công đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất trường lớp học, tạo điều kiện 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giáo dục, nâng cao trình độ cho con em các dân tộc 

trên địa bàn, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.  

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt các quy định của Luật Đầu tư công và các quy 

định về giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án và ban hành các giải pháp triển 

khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn hằng năm; 

giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Công tác lập, thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư; lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án và công tác lựa chọn nhà 

thầu thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển 

khai thực hiện dự án quan trọng quốc gia; việc theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, 

làm rõ tình hình thực hiện từng Dự án trong giai đoạn 2016 - 2021, số dự án thực hiện 

đúng tiến độ, chậm tiến độ trong giai đoạn 2016 – 2021. 

Theo quy định của Luật Đầu tư công thì các dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm 

quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Bình Phước không thực hiện việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia. 

6. Việc thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, 

quyết định đầu tư, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, các dự dán đầu tư theo hình thức PPP; các dự án sử dụng vốn ODA  

Việc thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng các quy 

định của Luật Đầu tư công. Các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; phù hợp 

với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn 

cân đối khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn; phù hợp với khả 

năng vay – trả nợ của địa phương; bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh và phát triển bền vững.  

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 

công dự toán được các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Các cơ quan, đơn vị, 

các chủ đầu tư, chủ sử dụng đã triển khai thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự 



án theo đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua 

công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đã kịp thời nắm bắt được tình hình triển 

khai các dự án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và 

đề xuất biện pháp tháo gỡ; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các chủ đầu tư thực hiện dự 

án theo đúng các quy định của pháp luật. 

7. Kết quả giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật  

Theo quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính 

phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 

30/9/2015 và Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ Quy định 

về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 

Ngay sau khi Nghị định số 84/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản 

chỉ đạo việc triển khai thực hiện các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn 

tỉnh. Giao nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm 

vụ về giám sát đánh giá đầu tư của tỉnh; hằng năm xây dựng kế hoạch giám sát, đánh 

giá đầu tư và thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư tại một số đơn vị, địa 

phương. Qua kiểm tra, đánh giá đã kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm 

túc về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Thông qua công tác giám sát, 

đánh giá đầu tư, đã giúp cung cấp thông tin kịp thời về tình hình triển khai và kết quả 

thực hiện các chương trình, dự án, giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm được cụ thể 

diễn biến của quá trình đầu tư và có các quyết định xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện chương trình dự án đúng tiến độ, 

đúng yêu cầu chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đến 

nay tất cả các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2021 đều được các cơ quan, đơn vị, các 

chủ đầu tư, đơn vị sử dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng 

các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, các quy định của Luật Đầu tư công, Luật 

Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện chính sách, phát luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, Phòng Đầu tư (N). 
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