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

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH Vĩnh Yên, ngày         tháng     năm 2021 
V/v triển khai thực hiện các các quy 

định về lĩnh vực quản lý ĐTXD.  

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;  

 - Các chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc thành phố; 

 

Căn cứ Kết luận số 24/KL-TTr ngày 25/12/2020 của Thanh tra tỉnh Vĩnh 

Phúc về Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng 

đối với Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên: 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND thành phố 

Vĩnh Yên về Triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra số 24/KL-TTr ngày 

25/12/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc về trách nhiệm việc thực hiện 

pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiêu nại, tố cáo; phòng chống tham 

nhũng và quản lý đầu tư xây dựng đối với Chủ tịch UBND thành phố; 

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

Các phòng, ban, đơn vị, các chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc thành phố, 

UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, 

Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn; các 

quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây 

dựng. 

Các nhiệm vụ cụ thể: 

Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây 

dựng nâng cao năng lực chuyên môn, thẩm định báo cáo KTKT, thiết kế BVTC-

DT đảm bảo sát với thực tế, chính xác, đúng thời gian quy định. 

Phòng Tài chính - KH: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư; quyết toán 

dự án hoàn thành đảm bảo đúng quy định, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư, giải quyết dứt điểm nợ XDCB, giảm bớt khó khăn cho nhà thầu, làm cơ sở 

theo dõi quản lý, khai thác sử dụng tài sản hoàn thành sau đầu tư . 

Ban Quản lý dự án ĐT & XD thành phố, các chủ đầu tư thuộc thành phố: 

Nâng cao năng lực quản lý dự án, đôn đốc, giám sát các nhà thầu thực hiện đảm 

bảo chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký, giảm bớt tình trạng dự án phải 

điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; thực hiện theo dõi, kiểm tra giám sát đánh giá 

hiệu quả đầu tư theo quy định. 
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Ban QLDA ĐT & XD thành phố phối hợp với UBND các xã, phường các 

cơ quan chuyên môn thuộc thành phố đẩy mạnh công tác đền bù GPMB, triển 

khai thi công công trình, giải ngân vốn kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư dự 

án; Hoàn thiện các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng, lập báo cáo quyết toán dự 

án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định; Thực hiện giảm khối lượng khi trình 

thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với 07 dự án hoàn thành tại Kết luận 

số 24/KL-TTr ngày 25/12/2020 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (t/h); 

- CT và các PCT; 

- CPVP;  

- Lưu: VT, TC-KH. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Trần Ngọc Hải 
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