
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 
Số:             /UBND-TCKH 

V/v lập và gửi báo cáo giám sát, 

đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 

và đăng tải thông tin dự án, số liệu 

giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ 

thống công nghệ thông tin 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Ban QLDA ĐTXD và THNQ 30A/CP; 

 - Các đơn vị được giao thực hiện dự án; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

(Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 
 

 Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và 

giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và 

đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý 

vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 

Thực hiện Công văn số 2575/SKHĐT-TTr  ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng về việc lập và gửi báo cáo giám sát 

đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, 

đánh giá đầu tư lên Hệ thống công nghệ thông tin. 

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban QLDA 

ĐTXD và THNQ 30A/CP, các đơn vị được giao thực hiện dự án, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 theo 

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 

12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và 

đánh giá đầu tư. 

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch 

trước ngày 18 tháng 01 năm 2022, bản điện tử gửi về địa chỉ email: 

phongtaichinhkehoach.blm@caobang.gov.vn, đồng thời các đơn vị cập nhật số 

liệu báo cáo trên hệ thống thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-

BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. 

Đơn vị nào thực hiện dự án chưa mở tài khoản, chưa cập nhật thông tin dự án 

khẩn trương thực hiện theo quy định (Những khó khăn, vướng mắc trong việc 

mở tài khoản, đăng nhập và tổng hợp số liệu báo cáo trên hệ thống, đề nghị các 

đơn vị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm tin học, điện thoại 080 

48474/080 43500) để được hỗ trợ). 

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi tổng hợp các đơn vị không 

thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét 

xử lý theo quy định. 

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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