
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 9718 /UBND-QHXT 
 

Thừa Thiên Huế, ngày  19  tháng 12 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện các nội 

dung giám sát dự án đầu tư 

 

                Kính gửi:   

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, Công thương; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

                

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3547/SKHĐT-DNTT ngày 

20/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện các nội dung 

giám sát dự án đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất danh mục 114 dự án cần rà soát xem xét thu hồi (39 dự án), 

giám sát đặc biệt (45 dự án) và đôn đốc tiến độ thực hiện (30 dự án) theo báo 

cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 

tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám sát đối với từng dự án 

theo danh mục nêu trên theo cam kết và các nội dung đã quy định tại Giấy chứng 

nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, nội dung dự án được cấp; nắm bắt 

tình hình triển khai, hoạt động, các khó khăn vướng mắc của dự án nhằm đưa ra 

phương án xử lý phù hợp, kịp thời; định kỳ báo cáo UBND tỉnh. 

3. Đối với các dự án đã thu hồi nhưng chưa xử lý tài sản trên đất, Giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý dứt 

điểm phù hợp với quy định. 

4. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao nâng cao trách nhiệm 

thực hiện công tác giám sát đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà 

nước ngoài ngân sách; trong đó, lưu ý một số nội dung sau: 

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin dự án đầu tư, chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc vận hành hệ thống này; 

- Xây dựng kế hoạch phục vụ cho Chủ tịch UBND tỉnh giám sát các dự án 

cụ thể; 

- Quá trình xây dựng các quy trình thực hiện dự án, lưu ý phải đảm bảo 

quy trình thu hồi dự án và xử lý dự án sau thu hồi. 

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng 

phân công cụ thể từng dự án, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch giao 

trong công tác thực hiện các thủ tục có liên quan đến đầu tư và các Thủ tục hành 



 

 

chính thuộc thẩm quyền của Sở, địa phương, đơn vị; chịu trách nhiệm trực tiếp 

với Lãnh đạo đứng đầu của đơn vị chịu trách nhiệm xử lý nếu chậm trễ, ảnh 

hưởng quy trình chung. 

- Các ngành, địa phương vi phạm tiến độ xử lý chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung chỉ đạo. 

4.3. Chánh văn phòng tham mưu việc giám sát các dự án theo cơ chế 01 

cửa. 

4.4. Bộ phận giúp việc của Tổ giám sát dự án trọng điểm phát huy vai trò, 

nâng cao năng lực chủ động tham mưu cho Tổ trưởng kịp thời xử lý những 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh Kế hoạch 

(nếu có). 

5. Căn cứ danh mục 114 dự án nêu trên, các ngành, địa phương có liên 

quan triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn này và Công văn số 6202/UBND-QHXT ngày 27/8/2019./. 

(Đính kèm các Phụ lục dự án cần xem xét thu hồi, giám sát đặc biệt, đôn 

đốc đặc biệt và Phụ lục dự án đã thu hồi nhưng chưa xử lý tài sản trên đất để 

kêu gọi đầu tư) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- VP: CVP và các PCVP; 
- Lưu: VT, QHXT. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

                   Phan Ngọc Thọ 
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