
1 
 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

Số 13 - CT/Th.U 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

        TP. Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2021  

  

CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về việc về tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý nhà nước  

về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

--- 

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa 

bàn Thành phố đã được tăng cường, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết 

cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu 

tư công, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu 

tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng vẫn còn một số hạn 

chế. Năng lực một số đơn vị tư vấn đầu tư, đơn vị thi công thấp; chất lượng một số 

công trình còn hạn chế; tiến độ thực hiện các dự án chậm, làm tăng tổng mức đầu 

tư, giảm hiệu quả đầu tư các dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng ở nhiều dự án gặp khó khăn, chưa đáp ứng tiến độ; thực hiện thủ tục hành 

chính ở một số khâu còn chậm...  

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, tuy nhiên, chủ yếu vẫn 

do năng lực quản lý, tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư yếu, ý thức 

trách nhiệm, tính quyết liệt chưa cao, không thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn 

đốc việc thực hiện; năng lực một số nhà thầu tư vấn, thi công yếu; công tác phối 

hợp giữa các chủ đầu tư và chính quyền các địa phương nơi thực hiện dự án chưa 

chặt chẽ, thông suốt; việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng 

chưa thường xuyên.  

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về đầu tư công trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:  

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các địa 

phương, đơn vị: 

- Tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm 

túc các quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về đầu tư công. Xác định 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về đầu tư công là nhiệm vụ chính 

trị trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nhằm 

góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập 

cho người dân, doanh nghiệp và thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, cải 

tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, 

thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng,… để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai, 

đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao. 

- Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao 

hiệu quả triển khai và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về 
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đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định 

của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố:  

- Chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình có 

quy mô hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.  

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ 

thống chính trị của địa phương vào cuộc, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, 

đẩy nhanh bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án; không được để tình trạng 

dự án chờ mặt bằng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của thành phố, của tỉnh triển 

khai trên địa bàn. 

- Chủ động rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, từ đó phân nhóm 

vướng mắc (thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, kế 

hoạch vốn, thủ tục giải ngân....) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Lập danh mục dự 

án trọng điểm, phân công cụ thể lãnh đạo theo dõi, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo xử 

lý các khó khăn, vướng mắc. 

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng hợp, rà soát, sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên, phân kỳ hợp lý kế hoạch vốn đầu tư các dự án đầu tư công, tham mưu cho 

cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hằng 

năm đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện thực tiễn của từng công trình, dự án và 

các quy định hiện hành. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các 

chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định để thẩm định, trình duyệt quyết 

toán đối với các dự án hoàn thành. 

- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác tổ chức tập huấn, phổ 

biến các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt 

động xây dựng trên địa bàn, nhất là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn cấp xã; 

tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các công trình xây dựng, kịp thời nắm bắt 

các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện để báo cáo, đề 

xuất xử lý theo quy định. 

3. Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công; xây dựng chương trình và tổ 

chức giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án, công 

trình trọng điểm trên địa bàn. 

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, các chủ đầu tư: 

- Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, kế 

hoạch được giao; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện tốt các 

chính sách, quy định của Nhà nước về đầu tư công nhằm nâng cao chất lượng công 

trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tập trung hoàn thành 

thủ tục đầu tư theo quy định; phân công cán bộ chuyên môn bám sát quá trình tổ 

chức lập, thẩm định hồ sơ dự án; kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng chất lượng hồ sơ trước 

khi trình cơ quan thẩm định, giảm thiểu việc chỉnh sửa hồ sơ.  

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng thực hiện dự án tổ chức 

công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực 

hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan.  
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- Tăng cường kiểm tra, đốn đốc, quản lý chất lượng xây dựng công trình; phối 

hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết để chỉ đạo, theo dõi, giám 

sát chặt chẽ quá trình thi công. Yêu cầu nhà thầu bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, 

vâṭ tư, vâṭ liêụ theo đúng hồ sơ trúng thầu , hồ sơ đề xuất; có văn bản cam kết tiến 

độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và 

xử lý nghiêm việc vi phạm tiến độ. Trường hợp cần thiết, chấm dứt hợp đồng và 

thay thế ngay các nhà thầu khác để đẩy nhanh tiến độ. Hoàn thành hồ sơ trình thẩm 

định, phê duyệt quyết toán đối với các dự án hoàn thành. 

5. Đảng ủy các phường, xã: 

- Tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa 

bàn. 

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã tổ chức công tác giám sát đầu tư 

của cộng đồng, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất khi 

có yêu cầu; bố trí địa điểm làm việc để Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 

các cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo điều 

kiện sử dụng các phương tiện thông tin, liên lạc của phường xã phục vụ giám sát 

đầu tư của cộng đồng. 

6. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền của 

thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về 

đầu tư công. Kịp thời tuyên truyền biểu dương tập thể, cá nhân có những sáng kiến 

trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công; đồng thời phản ánh những tổ 

chức, cá nhân vi phạm pháp luật đầu tư công. 

7. Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, 

giám sát tại các phường, xã phân công các thành viên phụ trách địa bàn thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện; kịp thời đề xuất tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc tại cơ sở.  

8. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, 

báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền trong Nhân dân. 

 
 

Nơi nhận:                                                      
- Thường trực Tỉnh ủy   (để báo cáo)  

- UBND Tỉnh; 

- Cục thuế Hà Tĩnh; Sở KHĐT;                                                    

- TT Thành uỷ;  TT HĐND TP; 

- HĐND, UBND TP; 

- Các Ban, UBKT; VP thành ủy; 

- Các đồng chí Thành ủy viên; 

- UB MTTQ và các đoàn thể TP; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- Trưởng các đoàn công tác Thành  

- Lưu: VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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