ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

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

Số:1790 /UBND-TCKH

Cao Lộc, ngày 15 tháng 7 năm 2022

V/v lập và gửi báo cáo giám sát,
đánh giá tổng thể đầu tư định kỳ 6
tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- UBND các xã, thị trấn;

Thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về
trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, Sở
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các
chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án thực hiện lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể
đầu tư năm 2021. Thực hiện Công văn số 1340/SKHĐT-QLĐTC ngày 13/7/2022
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6
tháng đầu năm 2022.
Ngày 30/3/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn số 717/UBND-TCKH về
việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá
đầu tư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư. Để
kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện yêu cầu các đơn vị
báo cáo theo các Mẫu được quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày
18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá
đầu tư, cụ thể:
1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:
- Lập Báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn
huyện (Mẫu số 01 và các phụ biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06 ban hành kèm theo Thông
tư số 22/2015/TT-BKHĐT)
2. Đối với các dự án sử dụng vốn cấp tỉnh quản lý
- Lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư đối với các dự án do mình
làm Chủ đầu đầu tư theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TTBKHĐT).
- Báo cáo trong giai đoạn khai thác, vận hành dự án theo (Mẫu số 06 ban hành
kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ năm
trong giai đoạn khai thác, vận hành).
3. Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP:
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án báo cáo các nội dung theo Mục VI
mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.
4. Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng:

UBND các xã, thị trấn thực hiện tổng hợp báo cáo về công tác giám sát đánh
giá đầu tư cộng đồng trên địa bàn.
(Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT: Báo cáo
giám sát định kỳ năm).
5. Đối với các dự án có sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn nhà
nước các mẫu biểu và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định đối với dự án sử dụng
vốn nhà nước.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện báo cáo gửi về
Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày
16/7/2022 và đồng thời gửi bản điện tử vào điạ chỉ email phongtckhcl@gmail.com.
UBND huyện giao phòng TC-KH dự thảo báo cáo của UBND huyện gửi về Sở
KH&ĐT đảm bảo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện (Theo dõi);
-CVP, PCVP;
- Lưu: VT

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hứa Anh Tuấn

