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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TCKH 

V/v lập và gửi báo cáo giám sát, 

đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 

và đăng tải thông tin dự án, số liệu 

giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ 

thống công nghệ thông tin 

Trùng Khánh, ngày      tháng 02 năm 2020 

                

Kính gửi:   

 - Kho Bạc nhà nước huyện;  

 - BQL Dự án ĐT&XD huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã (19 xã). 

 

Thực hiện Công văn số 93/SKHĐT-TTr ngày 04 tháng 2 năm 2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Cao Bằng về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu 

tư năm 2019 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ 

thống công nghệ thông tin. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:  

- Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 theo Mẫu số 01 

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.( Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy 

định báo cáo chính và các phụ biểu (01;02;03;06)). 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng nêu tại mục IX 

( Mẫu số 01: Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể 6 tháng, cả năm; Phụ biểu 

06) còn báo cáo thêm tình hình giám sát đầu tư của công đồng theo Mẫu số 17 Thông 

tư số 22/2015/TT-BKHĐT. 

- Tổng hợp báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư trên địa bàn xã (Kể cả các dự án 

giao cho huyện làm chủ đầu tư). 

- Đề nghị các chủ đầu tư các dự án chưa mở tài khoản, chưa cập nhật thông tin 

dự án, kiểm tra, mở tài khoản, cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư 

theo quy định. 

- Chỉ đạo đơn vị, các nhân thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đăng tải 

thông tin các dự án; cập nhật số liệu giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thông công 

nghệ thông tin theo quy định tại Điều 3, Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT và nội dung 

Công văn số 152/BKHĐT-GSĐTĐT ngày 06/1/2017 của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư. 

Những khó khăn vướng mắc trong việc mở tài khoản, đăng nhập và tổng hợp số 

liệu báo cáo trên hệ thống, đề nghị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm tin 

học, điện thoại 080 48474/080 43500) để được hỗ trợ. 
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2. Kho bạc Nhà nước huyện: Báo cáo tình hình giải ngân các chương trình, dự 

án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa huyện theo quy định tại điểm theo mẫu 

số 15 và phụ biểu số 08 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT. 

3. Các đơn vị gửi báo cáo (bản giấy) về UBND huyện (qua phòng Tài chính – 

Kế hoạch) trước 17/02/2020 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Cao Bằng theo quy định và gửi file mềm qua phần mềm hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice (địa chỉ Nông Công Tuyên –chuyên viên 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện). 

Đề nghị các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT, TC-KH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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