
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /UBND-TCKH 

V/v thực hiện Báo cáo giám sát,  

đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 

Hữu Lũng, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

     

Kính gửi:   

           - UBND các xã, thị trấn; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

          - Ban Quản lý Dự án ĐTXD; 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

    - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

    - Trung tâm y tế huyện; 

    - Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 130/SKHĐT-QQLĐTC, ngày 20/01/2022 của Sở Kế 

hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể 

đầu tư năm 2021. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hưu 

Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư dự án thực hiện lập và gửi Báo 

cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021, nội dung như sau: 

1. Lập báo cáo đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước (bao gồm cả các dự án 

có sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn nhà nước).  

- Báo cáo giám sát, đánh giá dự án sử dụng vốn nhà nước (Mẫu số 03 ban hành 

kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình 

thực hiện dự án đầu tư năm). 

- Báo cáo trong giai đoạn khai thác, vận hành dự án (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). 

2. Cung cấp số liệu theo Phụ biểu kèm Công văn 

Để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và sử dụng cung cấp phục vụ các Đoàn 

Thanh tra, kiểm toán khi được yêu cầu, UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các đơn vị 

được giao làm chủ đầu tư và quản lý sử dụng các dự án vốn Nhà nước cung cấp thông 

tin theo các Phụ biểu kèm theo Công văn này (các Phụ biểu số 03, 03a, 03b, 03c, 

03d, 03e, 03f, 03g, 03h). 

Báo cáo thêm số liệu thẩm định, thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (báo cáo 

KT-KT) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện trong năm 2021 theo các 

Phụ biểu 07, 07.1 kèm theo Công văn này. 
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3. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Thực hiện tổng hợp báo cáo từ báo cáo của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

xã gửi UBND huyện để tổng hợp báo cáo chung (Mẫu số 17 ban hành kèm theo 

Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT: Báo cáo giám sát định kỳ năm). 

(Có mẫu báo cáo số 03 và 17 và phụ biểu BCGS gửi kèm công văn) 

Các cơ quan, đơn vị nộp trực tiếp Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 

năm 2021 tại Phòng Tài chính- Kế hoạch (bản chính, dấu đỏ), đồng thời gửi qua địa 

chỉ email: msthuy.work@gmail.com, thời gian chậm nhất ngày 28/01/2022 để 

phòng tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm 

bảo đúng tiến độ theo yêu cầu./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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