CÔNG BÁO/Số 91+92/Ngày 08-10-2013

87

ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung
ương ñể giải quyết theo ñúng quy ñịnh.
- Các vướng mắc liên quan ñến: Thanh toán chi phí, quyết toán công trình,…;
các ñơn vị gửi kiến nghị về Sở Tài chính ñể ñược hướng dẫn thực hiện. Trường hợp
vượt thẩm quyền thì Sở Tài chính báo cáo, ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem
xét, giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương ñể giải quyết theo
ñúng quy ñịnh.
- Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho
bạc Nhà nước Cần Thơ thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra các ñơn vị có liên quan thực
hiện theo ñúng Chỉ thị này. ðịnh kỳ hàng quý, báo cáo kết quả triển khai thực hiện
Chỉ thị; ñồng thời, sớm phát hiện và ñề xuất ñiều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình
hình mới và quy ñịnh mới trong lĩnh vực quản lý ñầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước.
- Chỉ thị này ñược phổ biến rộng rãi ñến các Sở, ban, ngành, ðoàn thể, Ủy ban
nhân dân quận, huyện, các chủ ñầu tư, các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn
ñầu tư và xây dựng trên ñịa bàn thành phố; giao Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ
chức triển khai Chỉ thị này ñến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ñể thực hiện
tốt công tác quản lý ñầu tư và xây dựng.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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