
UBND TINH SON LA CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S KE HOL&CH vA iAU TU' Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc 

      

S:  2-M  /SKHDT-DTTDGS 

V/v báo cáo giám sat, dnh giá tong 
th dtuti.xcãnm 2021. 

So'n La, ngày tháng 12 nám 2021 

KInh g1ri: 
- Uy ban Mt trQtn t quc Vit Nam tinh; 
- Các S, Ban ngành cüa tinh; 
- LJBND các huyn, thânh phô; 
- Các chü dâu tu. 

Can cü Ngh dnh s 29/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cüa ChInh phü Quy 
djnlTi ye trInh ty, thu tic thm dnh dir an quan tr9ng quôc gia và giám sat, dánh giá 
dâu tu; Thông tu so 22/2015/TT-BKI-IDT ngày 18/12/2015 cüa B Kê hoach và 
Dâu tu Quy djnh ye mu báo cáo giám sat và dánh giá dâu tix, 

Hin nay Nghj djnh s 29/2021/ND-CP dA có hiu 1rc, tuy nhiên chua có 
thông Ui huóng dan thirc hin theo Nghj djnh 29/2021/ND-CP. Song dê kjp 
tong hçp trInh UBND tinh báo cáo Bô Ké hoach vâ Dâu Ut theo djnh ks', S& Kê 
hoach và Dâu tu die nghj các co quan, dan v, các chü dâu tu truâc mat Báo cáo 
cong tác giám sat, dánh giá tong the dâu tu Ca nãm 2021 theo các Mau duçyc quy 
djnh tai  Thông tu sO 22/2015/TT-BKHDT ngáy 18/12/2015. Chi tiêt nhu sau: 

1. Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh: Báo cáo day dü các ni 
dung ye tInh hInh thirc hin cong tác giám sat dâu tu cüa cong dOng theo Miic 
IX, Mâu sO 01 và tong hçip sO 1iu theo Phii biêu 06. 

2. Các S&: Xãy drng, Giao thông 4n tãi, Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, COng Thirong 

- Báo cáo chi ti& v vic tham mu'u ban hành các van bàn hixing dn các 
chinh sách, pháp 1ut lien quan den dâu Ut theo thâm quyên, báo cáo ye tInh 
hInh quán 1 quy hoach  dOi vth các ni dung thuc thâm quyên quàn l theo 
Muc I, Muc II Mu so 01. 

- Báo cáo danh mvc  các dir an du tu (di! an và báo cáo KT-KT) do cci quan 
chü trI tng hçip thm dnh trInh Chu tjch UBND tinh phé duyt theo Biu so 02, 
03) và báo cáo danh rnçlc các dir an do cci quan chü trI kiêm tra, giám sat trong nãm 
2021 theo Biêu so 01 (lu'u j chi tang hcip so lieu thuç5c thám quyên phê duyt cza 
Chi tjch UBND tinh). 

- L.p Báo cáo giám sat, dánh giá thc hiên du tu di vi các dix an do 
mInh lam chü dâu tu theo Mu s 03 yà báo cao b sung them sO lieu theo Phy 
biêu 01 và Phu biêu 03 Mâu s 01; 
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- Lp danh mijc các dr an (do mInh lam chü du tu) nhóm A, B, C sir 
diing von nhà nithc nàm 2021 theo Phii hic 01. 

Lwu j: Di vi di,r an hra ch9n nhà dâu tu do S Xây dirng là Ben mi 
thâu và to chüc thirc hin hçp dOng: S& Xây dimg có trách nhim yêu cu nhà 
dâu tu báo cáo theo quy djnh tai  diem a khoán 6, diem a khoãn 8 Diu 100 Ngh 
djnh so 29/2021/ND-CP và tong hçip báo cáo theo Mc VII Mu s 01 ('so' lieu 
theo Phy biêu 05). 

3. UBND các huyn, thành phi 

- Lp báo cáo giám sat, dánh giá tng th dtu tu theo Mu s 01 và các 
Phij biêu (01, 02, 03, 04, 05, 06) dam bào chat lucing, day dü các ni dung, s 
lieu theo yêu câu; ni dung so lieu phài bào dam tInh chInh xác, hçip l. 

- Lp danh miic các di,r an nhóm A, B, C sr dimg vn nba nithc nàm 2021 
theo Phu luc 01 và báo cáo them so lieu thâm dinh du an du tu ('dw an và báo 
cáo KT-KT) thuc thârn quyên phê duyt cüa UBND cap huyn trong nàm 2021 

• A theo Bieu so 02, Bieu so 03. 

4. Các chü du tir con 1i di vói các diy an sü' dting v6n ngân sách cp finh 

- Ltp Báo cáo giám sat, dánh giá thirc hin dtu tu theo Mu s 03 và báo 
cáo b sung them so lieu theo Phit biêu 01 và Phil biu 03 Mu s 01. 

- Lp danh miic các di,r an nhóm A, B, C sir d'çing vn nhà nuc näm 2021 
theo Phii liic 01. 

Riêng Ban QLDA DTXD các cong trInh dan diing cong nghip và 
PTDT có trách nhiêm yêu câu nba dâu tu báo cáo dôi vYi các du an lua chon 
nhà dâu tu do mInh là ben mi thâu và to chüc thirc hin hçp dông theo quy 
djnh tai  diem a khoân 6, diem a khoân 8, Diêu 100 Nghj djnh so 
29/2021/ND-CP và tong hqp báo cáo theo Miic VI, Miic VII Mâu so 01 ('so 
lieu theo Phy biêu sO 04, 05). 

(Co gz'ci các Máu báo cáo, Máu bié'u và các Phy biu kern theo cOng van nay) 

*Ghj chá:  

(1) Ngoài các ni dung yeu cu nêu tren, d nghj tt cà các chü du tu phài 
cp nht day dü thông tin các dir an và tong hp cong tác giám sat, dánh giá các dçr 
an do mInh lam thu dâu tis len H thông thông tin ye giám sat, dánh gia dâu tir theo 
quy djnh tai  khoãn 4 Dieu 101 Ngh djnh sO 29/2021/ND-CP; 

(2) UBND các huyn, thành ph phài cp nht báo cáo so 1iu giám sat, 
danE giá tng the dâu tu tren H thông thông tin ye giám sat, dánh giá dâu tu 
theo quy djnh tai  khoân 6, khoân 7 Diu 3 Thông tix sO 13/201 6/TT-BKHDT và 
diem b khoàn 5 Diêu 101 Nghj djnl'i sO 29/2021/ND-CP ('tgi dja chi 
https.//dautucong.mpi.gov.vn). S K hoach và Dâu tu së tong hp so 1iu cüa 
các huyn, thành phO báo cáo tren H thông thay the cho bàn báo cáo giây theo 
quy djnh tui khoàn 2 Diêu 101 Nghj djnh sO 29/2021/ND-CP. 
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Các khó khan, vuó'ng mc trong vic m& tài khoán, däng nhp và tong h9'p so 
lieu báo cáo trén H thông, dê nghj lien h Trung tam Tin h9c - Bô Kê hoach và Dâu 
tu' theo so diên thoai: 080.48474/080.43 500 dê duuc ho trçY. 

(3) D nghj UBND các huyn, thành ph và các chü du tubáo cáo chi 
tiêt các di an no dong xay thmg c bàn, di an có t l giái ngân thâp, kiên nghj 
bin pháp xir 1 phü hçip. 

Thñ han  báo cáo tri1c ngày 10/01/2022, dng thñ giri bàn mm (Word 
và Excel) qua dja chi dt.skhdtson1a.gov.vn; vx.skhdtson1a.gov.vn; 
th.skhdt@sonla.gov.vn; ktn. skhdtsonla.gov.vn; ktdn.skhdt@sonla.gov.vn. 
Den hét thyi han báo cáo, Sâ Ké hoach và Dâu tu së tong hçip báo cáo UBND 
tinh danh sách các c quan, dn vi, các chü dâu tu không có báo cáo giám sat, 
dánh giá tong the dâu tu näm 2021. Các c quan, don vj, các phãi chju trách 
nhim trurc UBND tinh và các co quan thanh tra, kiêm tra ye vic không có 
báo cáo giám sat, dánh giá dâu tu theo quy dnh cüa pháp lut. 

MQi chi tit cn hiirng dn xin lien h dng chI Giàng Thj Chir theo SO 
din thoai cci quan: 02 123.854.249; DD: 0973.672.486. 

(Ghi cht: Trong qua trinh tdng hcrp báo cáo, tru'&ng hçip Bó Kê hogch và 
Dâu tu' Co yêU cáu báo cáo bd sung nç5i dung khác, Sà Ke' hogch và Dáu tu' sé' cO 
cong van yêu cáu các chi dáu tu' báo cáo bd sung sau) 

D nghj tly ban MTTQ Vit Nam tinh; các Si, Ban, Ngành cüa tinhih 
UBND các huyn, thành phô và các chü dâu tu' cüa tinh nghiên cü'u thrc hien./.ØJ" 

Noi nhân: 
- Nhu kInh gui; 
- UBND tinh (b/c); 
- Ban Giám dôc Sà; 
- Các phOng chuyên mOn thuc SO; 
- Van phOng So' dang tãi trên trang Website cOa So'; 
- Luu: VT, DTTDGS, (ChU' 50b). 
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