
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

Số:           /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và  

công tác giải ngân các dự án đầu tư năm 2021 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 2055/UBND-TCKH ngày 25/6/2021 của UBND huyện 

về việc lập kế hoạch, cam kết tiến độ triên khai và giải ngân kế hoạch vốn năm 

2021; 

Căn cứ Công văn số 2254/UBND-VP ngày 10/7/2021 của UBND huyện về 

việc thực hiện Công văn số 8217/UBND-VP, ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu 

bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 

UBND huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch Kiểm tra, giám sát tiến độ thi 

công và công tác giải ngân các dự án đầu tư năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đề 

xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo 

đảm trọng tâm, trọng điểm. 

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, trao đổi, ghi nhận những khó khăn, 

vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo 

giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2021. Xử lý nghiêm các trường 

hợp nhà thầu vi phạm tiến độ theo hợp đồng. 

Theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đôn 

đốc lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. 

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công. 

Xử lý nghiêm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp 

không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đã cam kết. 

2. Yêu cầu 

Công tác kiểm tra được thực hiện đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo 

chính xác, khách quan, công khai, dân chủ; quá trình kiểm tra không làm cản trở, 

ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị thi công. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tiến 

độ, thời gian và nội dung kiểm tra bám sát theo kế hoạch đã đề ra. 

Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được 

chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định. 



2 

 

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian và đối tượng kiểm tra 

Đối tượng kiểm tra: Các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn 

huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan đến công trình được kiểm tra.  

Số lượng công trình kiểm tra dự kiến: 24 công trình. 

Thời gian kiểm tra: dự kiến chia thành 03 đợt kiểm tra 

- Đợt 1: Tháng 8/2021; 

- Đợt 2: Tháng 9/2021; 

- Đợt 3: Tháng 10/2021. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về lịch kiểm tra thì giao Phòng 

Tài chính – Kế hoạch trực tiếp thông báo đến các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan được biết để phối hợp thực hiện. 

 (Chi tiết thời gian và địa điểm kiểm tra theo danh sách đính kèm) 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Ông Huỳnh Trung Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh 

tế – Trưởng đoàn; 

- Ông Phạm Ngọc Nhơn – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch – Phó đoàn; 

- Bà Đỗ Thị Nhật Chinh – Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch – Thành 

viên; 

- Ông Nguyễn Tấn Hiển – Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch – 

Thành viên; 

- Ông Lê Bá Phong – Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch – Thành 

viên. 

3. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo việc triển khai 

thực hiện bám sát theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. 

Kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư của CĐT; Kiểm tra khối lượng giải 

ngân thực tế so với khối lượng công việc đã hoàn thành tại thời điểm kiểm tra, đảm 

bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Ghi nhận các khó khăn, vướng mắc, trao đổi trực tiếp với các bên liên quan 

để kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ. 

Kiểm tra giấy phép thi công, hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công trình, 

nhật ký thi công… của đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát thi công. 

Việc tổng hợp thông tin, số liệu và các tài liệu bổ sung của các đơn vị được 

thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra tại công trường và khi nhận được tài 

liệu bổ sung của chủ đầu tư (nếu có). 

4. Phương án kiểm tra 

Tổ chức kiểm tra tại hiện trường, trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư và các đơn 

vị có liên quan, trong quá trình kiểm tra nếu có những vấn đề cần làm rõ, Đoàn 

kiểm tra yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ 

(nếu có) trong thời gian 05 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra. Nếu chủ đầu tư 

không gửi báo cáo kết quả thực hiện hành động khắc phục hoặc cung cấp các tài 

liệu theo yêu cầu, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện 

xử lý theo quy định.  
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Nếu phát hiện các trường hợp sai phạm trong quá trình thực hiện dự án,  

Trưởng đoàn báo cáo Chủ tịch UBND huyện đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm 

theo quy định 

Kết thúc thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra lập Biên 

bản kiểm tra theo mẫu tại phụ lục đính kèm. 

5. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí của Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

(Đính kèm bảng Dự toán kinh phí chi tiết) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, phổ biến kế hoạch kiểm tra cho các 

thành viên trong Đoàn và đăng tải thông tin về kế hoạch kiểm tra cho các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. 

Chủ trì tham mưu thực hiện theo kế hoạch, sau khi kết thúc kiểm tra tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân huyện. 

Chuẩn bị đầy đủ công cụ dụng cụ, mua sắm văn phòng phẩm và bố trí 

phương tiện di chuyển phục vụ Đoàn kiểm tra. 

2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

Báo cáo tiến độ thực hiện công trình tính đến thời điểm được kiểm tra; 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình được kiểm tra và 

cung cấp cho Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; 

Cử cán bộ trực tiếp quản lý công trình, mời đại diện của các đơn vị có liên 

quan phối hợp thực hiện với Đoàn kiểm tra tại công trường vào thời điểm kiểm tra. 

Các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy mạnh công tác thi công 

xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./. 

(Đính kèm Danh sách các công trình kiểm tra, Biên bản kiểm tra và Dự toán 

kinh phí chi tiết) 

 
Nơi nhận: 
- TTr HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT và các P.CT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Các CĐT, BQLDA ĐTXD; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

       CHỦ TỊCH 
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