
 

 

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 

Về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số  

dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-HĐND ngày     /    /2020 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  

- Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư 

công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và kết luận của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh về hoạt động giải trình tại phiên họp lần thứ 17 về tình hình kết quả 

triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. Qua đó đánh giá kết quả việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện; xác định nguyên nhân của những nội dung kiến nghị chưa thực hiện được và đề 

xuất những biện pháp khắc phục, nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư 

công của tỉnh.  

- Đoàn giám sát thực hiện đúng nội dung, quy trình giám sát theo luật định, đơn 

vị chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn giám sát để đợt giám sát đạt 

kết quả cao.   

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT  

1. Nội dung giám sát 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Thông báo số 83/TB-HĐND ngày 06 tháng 

11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình 

hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương.  

- Kết quả thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 78/TB-HĐND ngày 20 

tháng 10 năm 2017 về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động giải trình 

tại phiên họp lần thứ 17 về tình hình kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2017. 

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các công trình, 

dự án đầu tư công trọng điểm năm 2018, 2019 và 05 tháng đầu năm 2020. 

2. Đơn vị chịu sự giám sát  

- UBND tỉnh. 

- Các chủ đầu tư dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh.  
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3. Đề cương báo cáo  

a) Đối với UBND tỉnh: xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các 

kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển 

khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

tại Thông báo số 83/TB-HĐND và Thông báo số 78/TB-HĐND của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:  

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung 

kiến nghị;  

- Kết quả, tiến độ thực hiện từng nội dung kiến nghị. Phân tích nguyên nhân 

đối với những nội dung chưa thực hiện, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn 

vị liên quan.  

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các công trình, 

dự án đầu tư công trọng điểm năm 2018, 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 (Phụ lục 

kèm theo). 

- Những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện và nguyên nhân;   

- Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị. 

b) Chủ đầu tư của dự án đầu tư công trọng điểm: xây dựng báo cáo các nội dung 

như sau:  

- Tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn của tỉnh. 

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của các công trình, 

dự án trọng điểm được giao trong năm 2018, 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 (Phụ 

lục kèm theo); 

 - Những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện và nguyên nhân;  

 - Đề xuất, kiến nghị về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu 

tư công của các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm.   

III. TỔ CHỨC GIÁM SÁT  

1. Công tác chuẩn bị:  

- Đơn vị chịu sự giám sát chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo bằng văn bản theo 

đề cương, gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2020; đồng thời 

gửi kèm tập tin theo địa chỉ banktns.hdnd@binhduong.gov.vn để phục vụ đợt giám sát 

(Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ đ/c Nguyễn Tầm Dương, Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách, số điện thoại:0903.91.64.74).  

- Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách nghiên cứu các báo cáo 

để tham mưu cho Đoàn giám sát tiến hành giám sát thực tế tại một số công trình, dự án 

trọng điểm.  

mailto:banktns.hdnd@binhduong.gov.vn
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2. Thời gian làm việc 

Thời gian Đoàn giám sát làm việc với các đơn vị chịu sự giám sát trong tháng 

6/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau./.  
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