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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 03 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020
Trong những năm qua việc thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố
Cần Thơ đã đạt được kết quả nhất định và tỷ lệ giải ngân đều đạt trên 95% kế hoạch
vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, việc
quản lý vốn đầu tư từng bước thực hiện theo đúng quy định.
Bên cạnh những mặt làm được, còn có những mặt tồn tại, hạn chế như: Chất
lượng tư vấn chưa cao, một số chủ đầu tư chưa đảm bảo năng lực, còn có dự án đề
xuất chủ trương chưa phù hợp với quy hoạch ngành đã phê duyệt hoặc chưa có trong
quy hoạch ngành, đề án, chương trình, dẫn đến việc triển khai đầu tư xây dựng công
trình gặp nhiều khó khăn về mặt trình tự, thủ tục; tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa đảm
bảo theo quy định, lập hồ sơ mời thầu có những điều kiện hạn chế nhà thầu tham
gia,… làm chậm tiến độ thực hiện dự án, kéo dài thời gian gây lãng phí.
Để khắc phục các tồn tại và bất cập nêu trên; đồng thời, chấn chỉnh và tăng
cường quản lý đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và công tác
quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
(UBND) thành phố chỉ thị:
1. Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:
a) Chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà
nước, Luật Đấu thầu, thực hiện có hiệu quả các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10
tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn
thi hành Luật Đầu tư công, Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về tăng
cường công tác quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
b) Không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để xảy ra nợ đọng, phân bổ

