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LỜI GIỚI THIỆU 

 uy động sự tham gia của cộng đồng để giám sát 

các hoạt động đầu tư trong   y dựng nông thôn mới 

(XDNTM) cũng như các dự án đầu tư  hác là chủ 

trương r t quan tr ng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, 

c  r t nhiều văn bản, quy định của Nhà nước đ  được 

ban hành để tạo cơ s  pháp lý cho hoạt động này, cụ 

thể: Về phía Trung ương là Luật Đầu tư công 2014, 

Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của 

Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư 

số 22/2015/TT-BK ĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát 

đánh giá đầu tư, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế là 

Quyết định 1914/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc 

ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát 

đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Quá trình thực hiện GSĐTCCĐ đối với các 

công trình xây dựng cho th y ban GSĐTCCĐ tại 

hầu hết các địa phương vẫn còn nhiều lúng túng, b  

ngỡ do chưa hiểu biết một cách đầy đủ về phương 

thức tổ chức và thực hiện giám sát. 

Với mục đích g p phần tăng cường hiệu quả của 

hoạt động GSĐTCCĐ, Trung t m Phát triển nông 
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thôn miền Trung Việt Nam (CRD) dưới sự tài trợ 

của dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu 

tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế” đ  phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và 

S  Kế hoạch và Đầu tư biên soạn cẩm nang hướng 

dẫn về GSĐTCCĐ. Cẩm nang này được biên soạn 

dựa trên các quy định hiện hành của pháp luật và 

đúc rút  inh nghiệm thực tiễn từ các công trình được 

dự án ch n làm giám sát ngẫu nhiên trên địa bàn tại 

các huyện Phong Điền và Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Mục đích của cuốn cẩm nang 

 ướng dẫn và cụ thể hóa cách thức tổ chức và 

thực hiện GSĐTCCĐ đối với các công trình xây 

dựng. Qua đ , g p phần nâng cao vai trò và phát huy 

hiệu quả hoạt động của các Ban GSĐTCCĐ. 

Đối tượng sử dụng 

UBMTTQVN c p huyện,    và các đơn vị liên quan. 

Ban GSĐTCCĐ. 

 Tr n tr ng giới thiệu 

 Nh m tác giả 



3 

Phần 1. Một số văn bản pháp lý liên quan đến 

giám sát đầu tư của cộng đồng 

Nhằm tạo cơ s  pháp lý cho hoạt động GSĐTCCĐ, 

c  r t nhiều văn bản, quy định về v n đề này được 

ban hành, cụ thể: 

- Về phía Trung ương: 

+ Luật Đầu tư công 2014; 

+ Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 

2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; 

+ Thông tư số 22/2015/TT-BK ĐT ngày 18 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về 

mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư.  

- Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế: 

+ Quyết định 1914/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 

2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công 

tác GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Phần 2. Thông tin chung về giám sát đầu tư 

của cộng đồng 

“GSĐTCCĐ l  ho t đ ng tự nguyện c a dân cư sinh 

s ng tr n đ a   n x   phư ng  th  tr n  sau đây gọi 

chung l  đ a   n c p x   nh   theo d i   i   tra 

việc ch p h nh các quy đ nh v  quản l  đầu tư c a 

cơ quan  đơn v  li n quan trong quá trình đầu tư  

phát hiện   iến ngh  với các cơ quan nh  nước c  

th   quy n x  l  các vi ph   v  đầu tư  trừ các 

chương trình  dự án      t qu c gia theo quy đ nh 

c a pháp lu t ”. 

1. Quy định về thành lập Ban GSĐTCCĐ 

- UBMTTQVN c p xã chủ trì thành lập Ban 

GSĐTCCĐ cho từng chương trình, dự án. 

- Thành phần của Ban có ít nh t 5 người, gồm đại 

diện UBMTTQVN c p xã, Thanh tra nhân dân và 

đại diện người d n trên địa bàn. 

- Tùy điều kiện cụ thể, một Ban GSĐTCCĐ c  thể 

được giao nhiệm vụ giám sát một hay nhiều chương 

trình, dự án. 

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi GSĐTCCĐ 

Theo Điều 2, Quyết định 1914/QĐ-UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế thì mục tiêu thành lập, đối tượng và phạm 

vi giám sát của BGSĐTCCĐ được quy định như sau: 
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2.1. Mục tiêu   

a) Góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các 

quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội và có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

b) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động 

đầu tư  hông đúng quy hoạch, sai quy định; các việc 

làm gây lãng phí, th t thoát vốn và tài sản nhà nước, 

ảnh hư ng x u đến ch t lượng công trình, xâm hại 

lợi ích của cộng đồng. 

2.2. Đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng 

a) Các chương trình, dự án. 

b) Các cơ quan quản lý nhà nước c  thẩm quyền, 

chủ chương trình, chủ dự án, chủ đầu tư. 

2.3. Phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng  

a) Loại A: Chương trình, dự án đầu tư công, dự án 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án đầu tư 

sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo l nh, vốn 

vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị 

quyền sử dụng đ t, vốn từ quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp 

nhà nước. 

b) Loại B: Các chương trình, dự án đầu tư c  nguồn 

vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ng n 
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sách c p    hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các 

tổ chức, cá nh n cho c p   . 

c) Loại C: Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn  hác 

như: Vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư,... 

3. Quyền, yêu cầu và nội dung đối với giám sát 

đầu tư của cộng đồng 

3.1. Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng (Điều 3, 

Quyết định 1914/QĐ-UBND) 

a) Công d n c  quyền giám sát các chương trình, dự án 

đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.  

b) Quyền của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước c  thẩm 

quyền cung c p các thông tin về quy hoạch phát 

triển  inh tế -    hội, quy hoạch phát triển ngành, 

quy hoạch,  ế hoạch sử dụng đ t, quy hoạch phát 

triển  ết c u hạ tầng, quy hoạch   y dựng chi tiết 

các  hu đô thị,  hu d n cư,  hu công nghiệp và  ế 

hoạch đầu tư c  liên quan trên địa bàn    theo quy 

định của pháp luật; 

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước c  liên quan 

trả lời về các v n đề thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định của pháp luật; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/My%20Documents/TTLT04_2006giamsatdautu.doc


7 

- Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung 

c p các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư: 

Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban 

quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và  ế hoạch 

đầu tư; diện tích chiếm đ t và sử dụng đ t; quy 

hoạch mặt bằng chi tiết và phương án  iến trúc; đền 

bù, giải ph ng mặt bằng và phương án tái định cư; 

phương án  ử lý ch t thải và bảo vệ môi trường. 

c) Kiến nghị các c p c  thẩm quyền đình chỉ thực hiện 

đầu tư, vận hành dự án trong các trường hợp sau: 

- Phát hiện th y d u hiệu vi phạm pháp luật trong 

quá trình thực hiện dự án g y ảnh hư ng nghiêm 

tr ng đến sản  u t, an ninh, văn h a -    hội, môi 

trường sinh sống của cộng đồng; 

- Chủ đầu tư  hông thực hiện công  hai thông tin về 

chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

d) Phản ánh với các cơ quan nhà nước về  ết quả 

giám sát đầu tư của cộng đồng và  iến nghị biện 

pháp  ử lý. 

3.2.  Yêu cầu đối với giám sát đầu tư của cộng 

đồng (Điều 4, Quyết định 1914/QĐ-UBND) 

a) Đúng đối tượng, phạm vi và nội dung giám sát 

đầu tư theo quy định. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/My%20Documents/TTLT04_2006giamsatdautu.doc


8 

b) Không g y cản tr  công việc của các đối tượng 

chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng. 

c) Việc tổng hợp, phản ánh  ết quả GSĐTCCĐ phải 

 ịp thời, trung thực,  hách quan. Tổ chức giám sát 

cộng đồng phải chịu trách nhiệm về những thông tin, 

những ý  iến,  iến nghị của mình trước pháp luật và 

các quy định của nhà nước. 

3.3. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng (Điều 

5, Quyết định 1914/QĐ-UBND). 

N i dung 1: Kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định đầu tư với các quy hoạch, 

 ế hoạch được các c p c  thẩm quyền phê duyệt;  

N i dung 2: Theo dõi,  iểm tra việc chủ đầu tư ch p 

hành các quy định; 

N i dung 3: Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu 

cực của dự án; 

N i dung 4: Phát hiện những việc làm g y l ng phí, 

th t thoát vốn, tài sản thuộc dự án; 

N i dung 5: Việc thực hiện công  hai, minh bạch 

trong quá trình đầu tư. 

 Xem thêm phụ lục 01 để c  thông tin chi tiết về 05 

nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng. 
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Phần 3. Các bước tiến hành giám sát 

C  04 bước cơ bản để tổ chức thực hiện GSĐTCCĐ 

Bước 1: Xác định các loại chương trình, dự án chịu 

sự giám sát 

- Ban giám sát đầu tư của cộng đồng căn cứ vào 

nguồn vốn để phân loại chương trình, dự án thuộc 

loại nào (Loại A, loại B hoặc loại C tại mục 2.3. 

Phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng).  

- Các nội dung giám sát tương ứng với từng loại 

chương trình, dự án được thể hiện chi tiết   bảng sau: 

Nội dung 
Loại 

A 

Loại 

B 

Loại 

C 

1-Sự phù hợp của quyết định đầu tư x x x 

2-Việc ch p hành của chủ đầu tư  x x x 

3-Những việc làm   m hại đến lợi 

ích cộng đồng 

x x x 

4-Những  việc  làm  g y  l ng  phí, 

th t thoát 

x x  

5-Việc thực hiện công  hai, minh 

bạch theo Điều 14, Luật Đầu tư 

công 

x x x 

6-Quy phạm kỹ thuật, định mức và 

chủng loại vật tư;  ết quả nghiệm 

thu và quyết toán công trình 

 x  
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Ghi chú: 

- Nội dung 1 áp dụng   giai đoạn hình thành dự án 

và hoàn t t các thủ tục đầu tư. 

- Những nội dung còn lại áp dụng vào giám sát cho 

giai đoạn triển khai thực hiện và hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng.  

Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện GSĐTCCĐ 

- Tổ chức h p các thành viên Ban giám sát để trình 

bày lại toàn bộ các nội dung sẽ được giám sát cho 

từng loại chương trình dự án cụ thể. 

- Xác định thời gian giám sát, ph n công người 

chịu trách nhiệm giám sát chính và người hỗ trợ. 

Chi tiết kế hoạch giám sát xem phụ lục 02. 

Bước 3: Thông báo kế hoạch thực hiện GSĐTCCĐ 

cho các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Trư ng Ban GSĐTCCĐ gửi kế hoạch giám sát 

cho UBMTTQVN xã. 

- UBMTTQVN xã xem xét kế hoạch, có ý kiến 

đ ng g p và thông báo cho các bên liên quan 

chậm nh t là 45 ngày trước khi tiến hành thực 

hiện giám sát. 

Bước 4: Tổ chức thực hiện GSĐTCCĐ 

- Căn cứ kế hoạch được lập, tổ chức bố trí người 

giám sát theo nội dung đ  lập   bước 2. 
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- Trư ng Ban GSĐTCCĐ theo dõi, giám sát tình 

hình thực hiện của các thành viên. 

- Trư ng Ban GSĐTCCĐ lập báo cáo định kỳ theo 

quy định hoặc báo cáo đột xu t nếu phát hiện 

th y các v n đề sai phạm xảy ra trong quá trình 

giám sát gửi UBMTTQVN xã.  

 

Phần 4. Kinh phí và chế độ thông tin báo cáo 

1. Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng  

Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng 

trên địa bàn được bố trí theo Điều 6, Quyết định 

1914/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 

ký ngày 12/8/2016. Chi tiết xem phụ lục 3. 

2. Chế độ thông tin báo cáo 

Ban GSĐTCCĐ lập báo cáo định kỳ 6 tháng/lần, 

báo cáo năm và báo cáo đột xu t gửi cho 

UBMTTQVN xã.  

Sử dụng biểu mẫu báo cáo tại phụ lục 4 

Lưu ý:  

1. Mẫu Báo cáo tổng hợp các c p theo Thông tư s  

22/2015/TT-BKHĐT ng y 18/12/2015. 
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2. Th i gian g i báo cáo: 

- Ban GSĐTCCĐ: Th i h n g i  áo cáo 6 tháng đầu 

nă  trước ng y 5 tháng 7   áo cáo nă  trước ngày 

30 tháng 01 nă  sau. 

- UBMTTQVN c p xã: Th i h n g i báo cáo 6 tháng 

đầu nă  trước ng y 10 tháng 7   áo cáo nă  trước 

ng y 10 tháng 02 nă  sau. 

- UBMTTQVN c p huyện: Th i h n g i báo cáo 6 

tháng đầu nă  trước ng y 15 tháng 7   áo cáo nă  

trước ng y 15 tháng 02 nă  sau 

- UBMTTQVN tỉnh: Th i h n g i báo cáo 6 tháng 

đầu nă  trước ng y 20 tháng 7   áo cáo nă  trước 

ng y 20 tháng 02 nă  sau 

- Sở Kế ho ch v  Đầu tư: Th i h n g i báo cáo 6 

tháng đầu nă  trước ng y 20 tháng 7   áo cáo nă  

trước ng y 20 tháng 02 nă  sau. 

 

 

 

 

 

 



13 

Phụ lục 01: Các nội dung giám sát 

Nội dung 1: Sự phù hợp của quyết định đầu tư 

- Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư c  

phù hợp với quy hoạch phát triển  inh tế -    hội của   . 

- Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư c  

phù hợp với quy hoạch,  ế hoạch sử dụng đ t của   . 

- Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư c  

phù hợp với quy hoạch phát triển  ết c u hạ tầng của   . 

Phương pháp: 

Ban GSĐTCCĐ đ i chiếu với các tài liệu đ  thu 

th p được như văn  iện chương trình  dự án v  văn 

 iện v  quy ho ch   ế ho ch c a đ a phương  do 

UBND x  cung c p  v  thảo lu n nh   đ  xem xét 

theo từng n i dung được liệt kê. 

Nội dung 2: Việc chấp hành của chủ đầu tư  

 Giải phóng mặt bằng 

- Kế hoạch đền bù GPMB, tái định cư c  phù hợp 

với đơn giá về đền bù GPMB 

- C  sự m u thuẫn giữa phần tự  ê  hai với phần  ác 

nhận về tài sản, hoa màu, đ t đai của các hộ trong 

Kế hoạch đền bù GPMB. 
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-  ội đồng đền bù GPMB, tái định cư c  thực hiện 

đúng Kế hoạch đền bù GPMB. 

-  ộ gia đình được đền bù GPMB, tái định cư c  

thực hiện đúng Kế hoạch đền bù GPMB. 

- Chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu thi công san l p 

mặt bằng c  tu n thủ các mốc chỉ giới về đ t theo 

trích lục bản đồ. 

Phương pháp: 

Ban GSĐTCCĐ nghi n c u v  đ i chiếu gi a t i 

liệu văn  iện chương trình  dự án  các t i liệu  văn 

 ản  ch ng từ t i ch nh li n quan đến G  B cho dự 

án sau đ   i m tra. 

 Tiến độ công trình 

- Chủ đầu tư, Ban QLDA c  lập, phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện công trình. 

- Các thời hạn ghi trong Kế hoạch  thực hiện công 

trình c  phù hợp với tiến độ đ  phê duyệt. 

- Các hợp đồng thầu đ   ý c  phù hợp với thời hạn 

ghi trong Kế hoạch thực hiện công trình. 

Phương pháp: 

Căn c  vào kế ho ch thực hiện công trình, Ban giám 

sát xác đ nh các m c th i gian quan trọng mà công 

trình sẽ tri n khai và b  tr  th nh vi n đi giá  sát 
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Nội dung 3: Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu 

cực của dự án 

 Về môi trường 

- Việc thu gom, che ch n, vận chuyển,  ử lý phế 

thải, ch t thải r n phát sinh  hi thi công. 

- Việc thu gom,  ả thải,  ử lý đối với ch t thải l ng, 

nước thải sinh hoạt từ công trường và lán trại. 

- Các biện pháp để hạn chế tiếng ồn và bụi. 

- Việc làm sạch và loại b  t t cả các vật liệu, rác 

thải và các công trình tạm thời sau  hi hoàn thành 

công trình. 

 An toàn lao động 

-Việc ban hành phương án ph ng chống cháy, nổ. 

- Việc bố trí các thiết bị chữa cháy cục  bộ trên công 

trường. 

- Việc đảm bảo an toàn giao thông cho người d n 

tham gia giao thông qua  hu vực công trường 

Phương pháp:  

Ban GSĐTCCĐ quan sát việc thi công   i m tra và 

ghi chép v  tình hình đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 

trư ng. 
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Nộ                                              ất thoát 

- Đảm bảo về số lượng so với dự toán, thiết  ế 

- Đảm bảo về chủng loại, thông số  ỹ thuật so với dự 

toán, thiết  ế 

- Đảm bảo về yêu cầu  ỹ thuật phục vụ thi công 

- Khối lượng thi công trên thực tế so với  ế hoạch 

Phương pháp: 

Ban GSĐTCCĐ quan sát v t liệu tr n thực tế v  đ i 

chiếu với dự toán  thiết  ế  đ i chiếu với các    ti u 

chu n  ỹ thu t xây dựng c  li n quan đ  đưa ra 

nh n đ nh v  v t liệu d ng cho công trình  dự án. 

Cần c  ngư i đi giá  sát thư ng xuyên 

Nội dung 5  Việc thực hiện công  hai, minh bạch  

(Trích Điều 14, Luật đầu tư công) 

- Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án 

- Kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình 

- Vốn bố trí cho công trình  

Phương pháp:  

Ban GSĐTCCĐ theo d i  ghi chép v  so sánh v  tình 

hình thực hiện, kết quả thực hiện, nguồn v n thực 

hiện so với hồ sơ  an đầu. 
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Nội dung 6: Quy phạm kỹ thuật, định mức và 

chủng loại vật tư;  ết quả nghiệm thu và quyết 

toán công trình 

 Kiểm tra kỹ thuật 

- Tuân thủ hồ sơ thiết kế 

- Tuân thủ các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về thi công 

Phương pháp:  

Ban GSĐTCCĐ quan sát việc thi công  tiến h nh đo 

đ c  l y  ẫu  i   tra tr n thực tế   v  đ i chiếu với 

hồ sơ thiết  ế  đ i chiếu với các    ti u chu n  ỹ thu t 

xây dựng. C  ngư i đi giá  sát thư ng xuyên 

 Kiểm tra quyết toán 

+ Nhật ký công trình 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành, biên bản xử lý 

hiện trường (nếu có) 

+ Bản vẽ hoàn công 

+ Hồ sơ,  hối lượng và giá trị hoàn thành 

Phương pháp:  

Ban GSĐTCCĐ  i m tra các gi y t  trước và sau 

khi quyết toán. 
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Phụ lục 2-1: Kế hoạch tổng thể GSĐTCCĐ năm... 

Ban GSĐTCCĐ   .................................................. 

 

STT 

Tên  

chương  

trình/ 

dự án 

Số 

Quyết 

định, 

ngày 

phê 

duyệt 

C p 

quyết 

định 

đầu tư 

Thời 

gian 

 h i 

công - 

hoàn 

thành 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Quy 

mô 

đầu 

tư 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Nguồn 

vốn 

đầu tư 

Chủ 

đầu 

tư 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Thời gian 

thực hiện 

GSĐTCCĐ 

1  ……….                     

2 ………..                     

…                       

1
8
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Phụ lục 2-2: Kế hoạch GSĐTCCĐ 

đối với từng chương trình/dự án 
Ban GSĐTCCĐ   ... 

Tên dự án/công trình:…………………………… 

Quyết định số….. ngày…./…./…. do…. phê duyệt. 

Thời gian  h i công - hoàn thành:  ……………....  

Địa điểm xây dựng:..……………………………… 

Quy mô đầu tư:........……………………………… 

Tổng mức đầu tư:....……………………………… 

Nguồn vốn đầu tư:....…...………………………… 

Chủ đầu tư:……………...Địa chỉ liên hệ……….… 

Thời gian giám sát: Từ..../..../....đến…../…/……. 

 

Thời gian 
Nội dung 

giám sát 

Công việc 

giám sát  

Người 

thực hiện 

Người 

hỗ trợ 

Giai đoạn 

trước khi 

thi công 

- Giám sát sự 

phù hợp 
   

Giai đoạn 

thi công 

- Việc ch p 

hành của chủ 

đầu tư 
   

- Những việc 

làm xâm hại 

đến lợi ích 

cộng đồng 

   

- Những việc 

làm gây lãng 

phí, th t thoát  
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- Việc thực 

hiện công 

khai, minh 

bạch 

   

- Tuân thủ quy 

trình, quy 

phạm kỹ thuật 
   

Giai đoạn 

thi công 

hoàn 

thành 

- Quyết toán, 

nghiệm thu 

công trình 
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Phụ lục 3  Chí phí thực hiện GSĐTCCĐ 

* Trích Quyết định 1914/QB-UBND ký ngày 

12/8/2016 

Điều 6. Chi phí thực hiện giám sát đầu tư của 

cộng đồng 

1. Quản lý chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng 

a) Mức chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng 

được c n đối trong dự toán chi hằng năm của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam c p xã và do ngân sách 

c p    đảm bảo;  

b) Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng 

đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch 

hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội 

đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh 

phí tối thiểu 05 triệu đồng/năm. 

c) Việc lập dự toán, c p phát, thanh toán và quyết 

toán  inh phí cho Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách 

c p xã và các hoạt động tài chính khác của c p xã; 

d) Chi phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, tổ chức các 

lớp tập hu n, hướng dẫn, sơ  ết, tổng kết về giám sát 

đầu tư của cộng đồng   c p huyện, tỉnh được c n đối 

trong dự toán chi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc c p 
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huyện, c p tỉnh và do ngân sách c p huyện, c p tỉnh 

đảm bảo. 

2. Sử dụng chi phí giám sát đầu tư của cộng đồng 

a) Chi phí mua văn ph ng phẩm; thông tin, liên lạc 

phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; 

b) Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo 

cáo giám sát đầu tư của cộng đồng; 

c) Chi phí hành chính cho các cuộc h p, hội nghị về 

giám sát đầu tư của cộng đồng; 

d) Chi phí tổ chức các lớp tập hu n, hướng dẫn về 

giám sát đầu tư của cộng đồng; 

đ) Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

e) Các chi phí khác phù hợp với qui định hiện hành. 
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Phụ lục 4-1:  Mẫu báo cáo tình hình GSĐTCCĐ 
 Tên Ban GSĐTCCĐ    …. 

(6 tháng/năm....) 

Kính gửi:……………………………….. 
 

Số 

TT 

Tên 

dự 

án 

Kiểm tra sự phù 

hợp Quyết định 

chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư 

với quy hoạch 

phát triển kinh tế-

xã hội; quy hoạch 

liên quan khác; kế 

hoạch sử dụng đ t 

và kế hoạch đầu 

tư trên địa bàn xã 

Theo dõi, kiểm tra chủ 

đầu tư ch p hành các 

quy định về chỉ giới 

đ t; sử dụng đ t; quy 

hoạch mặt bằng chi tiết; 

phương án  iến trúc, 

xây dựng; xử lý ch t 

thải, bảo vệ môi 

trường; đền bù giải 

phóng mặt bằng, tái 

định cư; tiến độ, kế 

hoạch đầu tư 

Phát hiện 

việc làm 

xâm hại 

đến lợi ích 

cộng 

đồng; tác 

động tiêu 

cực của dự 

án đến 

môi 

trường 

Phát 

hiện 

những 

việc làm 

gây lãng 

phí, th t 

thoát 

vốn, tài 

sản của 

dự án 

Kiểm tra 

sự công 

khai minh 

bạch trong 

quá trình 

đầu tư dự 

án 

Theo dõi 

kiểm tra nhà 

thầu tuân 

thủ các quy 

trình, quy 

phạm, định 

mức vật tư, 

loại vật tư 

theo quy 

định 

Theo 

dõi 

kiểm 

tra kết 

quả 

nghiệm 

thu và 

quyết 

toán 

công 

trình 

(A) (B) (C)1 (D)2 (Đ)3 (E)5 (G)5 (H)6 (I)6 

I Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng, vốn ngân sách c p xã, vốn tài trợ trực tiếp cho xã 

1 …               

2
3
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2                 

                  

II  Dự án theo hình thức đối tác công tư, các dự án sử dụng vốn nhà nước (trừ các dự án   Mục I) 

              
Không  

giám sát 

Không 

giám sát 

III  Dự án sử dụng vốn khác (vốn đầu tư doanh nghiệp, nhà đầu tư) 

          
Không 

giám sát 
  

Không  

giám sát 

Không 

giám sát 

  Ban giám sát cộng đồng xã.... 

Ghi chú:  

- Đối với các dự án   Mục I cần giám sát t t cả các nội dung; 

- Đối với các dự án   Mục II cần giám sát các nội dung: (C), (D), (Đ), (E), (G); 

- Đối với các dự án   Mục III cần giám sát các nội dung: (C), (D), (Đ), (G). 

 

2
4
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Phụ lục 4-2  Mẫu báo cáo  ết quả 

GSĐTCCĐ cho từng công trình/dự án 

Ban GSĐTCCĐ    ………………………………. 

Loại báo cáo:……………………………………… 

Kính gửi: UBMTTQVN   ……………………… 

I. Thông tin chung công trình/dự án 

Tên dự án/công trình:……………………………… 

Quyết định số... ngày.../.../ do... phê duyệt. 

Thời gian  h i công - hoàn thành: .....................… 

Địa điểm xây dựng:..……………………………… 

Quy mô đầu tư:........………………………………. 

Tổng mức đầu tư:....……………………………… 

Chủ đầu tư:……………….Địa chỉ liên hệ………… 

Nhà thầu/Đơn vị thi công:…………………………. 

Công tác giám sát: 

+ Thời gian tổ chức đợt giám sát:….. 

+ Các thành viên tham dự:... 

II. Kết quả giám sát  

Thời 

gian 

Nội dung  

giám sát 

Đánh giá sự 

phù hợp với 

nội dung 

giám sát  

Người 

thực 

hiện 

Người 

hỗ trợ 

Giai 

đoạn 

trước thi 

công  

- Giám sát sự phù 

hợp (thu thập, hội 

h p,…) 
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Giai 

đoạn thi 

công 

- Việc ch p hành 

của chủ đầu tư 

   

- Những việc 

làm xâm hại đến 

lợi ích cộng đồng 

   

- Những  việc  

làm  g y  l ng  

phí, th t thoát 

   

- Việc thực hiện 

công  hai, minh 

bạch 

   

- Tuân thủ quy 

trình, quy phạm 

kỹ thuật 

   

Giai 

đoạn thi 

công 

hoàn 

thành 

Quyết toán, 

nghiệm thu công 

trình 

   

(Ghi chú:   y theo loại chương trình/dự án đã lập Kế 

hoạch để đánh giá các nội dung giám sát cho ph  hợp) 

III. Nhận xét và kiến nghị 

…………………………………………………

………………………………………………… 
 

 Ban GSĐTCCĐ   ….. 

 Trư ng ban 
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Phụ lục 5  Trích một số điều của Luật Đầu tư 

công 2014 và các văn bản liên quan 

* Trích Luật Đầu tư công 2014 

Điều 82. Giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Các chương trình, dự án chịu sự giám sát của 

cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các c p chủ 

trì tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. 

2. Cơ quan chủ quản tham khảo ý kiến cộng đồng 

d n cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định 

đầu tư dự án quan tr ng quốc gia, dự án nhóm A, dự 

án c  quy mô di d n, tái định canh, định cư lớn, dự 

án c  nguy cơ tác động lớn đến môi trường, dự án có 

ảnh hư ng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của 

cộng đồng d n cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, 

chính sách đầu tư, xây dựng, đ t đai,  ử lý ch t thải 

và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng 

và phương án tái định canh, định cư theo quy định 

của pháp luật. 

3. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Việc ch p hành các quy định của pháp luật về đầu tư, 

xây dựng, đ t đai,  ử lý ch t thải và bảo vệ môi trường; 

b) Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và phương 

án tái định canh, định cư bảo đảm quyền lợi của 

nhân dân; 
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c) Các chương trình, dự án sử dụng một phần vốn 

đ ng g p của người dân; 

d) Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các 

chương trình, dự án; 

đ) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư 

công theo quy định tại Điều 14 của Luật này; 

e) Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của 

cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến 

môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình 

thực hiện đầu tư và vận hành dự án; những việc làm 

gây lãng phí, th t thoát vốn, tài sản thuộc dự án. 

* Trích Nghị định 84/2015/NĐ-CP 

Điều 49. Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư 

thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trình 

tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng 

được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Đầu 

tư công và Nghị định này. 

2. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quyền: 

a) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cung c p các thông tin về quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đ t, quy hoạch phát 
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triển kết c u hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết 

các  hu đô thị,  hu d n cư,  hu công nghiệp và kế 

hoạch đầu tư c  liên quan trên địa bàn xã theo quy 

định của pháp luật; 

b) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên 

quan trả lời về các v n đề thuộc phạm vi quản lý 

theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung 

c p các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư: 

Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban 

quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch 

đầu tư; diện tích chiếm đ t và sử dụng đ t; quy 

hoạch mặt bằng chi tiết và phương án  iến trúc; đền 

bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; 

phương án  ử lý ch t thải và bảo vệ môi trường. 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư c  nguồn vốn 

và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách 

c p xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ 

chức, cá nhân cho c p xã, ngoài các nội dung trên, 

chủ chương trình, chủ đầu tư c  trách nhiệm cung 

c p thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, 

chủng loại và định mức vật tư;  ết quả nghiệm thu 

và quyết toán công trình; 

d) Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, 

chủ chương trình, chủ đầu tư c  trách nhiệm cung 
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c p các tài liệu tại các Điểm a, b, c Khoản này cho 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

3. Kiến nghị các c p có thẩm quyền đình chỉ thực hiện 

đầu tư, vận hành dự án trong các trường hợp sau: 

a) Phát hiện th y d u hiệu vi phạm pháp luật trong 

quá trình thực hiện dự án gây ảnh hư ng nghiêm 

tr ng đến sản xu t, an ninh, văn hóa - xã hội, môi 

trường sinh sống của cộng đồng; 

b) Chủ đầu tư  hông thực hiện công khai thông tin 

về chương trình, dự án đầu tư theo quy định của 

pháp luật. 

4. Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả 

giám sát đầu tư của cộng đồng và kiến nghị biện 

pháp xử lý. 

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể về điều 

kiện, trình tự thủ tục và xử lý bồi thường (nếu có) 

 hi đình chỉ hoặc dừng thực hiện dự án đầu tư để áp 

dụng thống nh t trong phạm vi cả nước. 

Điều 50. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng 

1. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với 

chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư; dự án đầu tư sử dụng vốn 

tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo 

đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng 
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đ t, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn 

đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 

a) Theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đ t, quy hoạch liên quan và kế hoạch đầu tư trên địa 

bàn    theo quy định của pháp luật; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư ch p hành các 

quy định về: Chỉ giới đ t đai và sử dụng đ t; quy 

hoạch mặt bằng chi tiết, phương án  iến trúc, xây 

dựng; xử lý ch t thải, bảo vệ môi trường; đền bù, 

giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến 

độ, kế hoạch đầu tư; 

c) Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của 

cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến 

môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình 

thực hiện đầu tư, vận hành dự án; 

d) Phát hiện những việc làm gây lãng phí, th t thoát 

vốn, tài sản thuộc dự án; 

đ) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá 

trình đầu tư. 

2. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với 

các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác thực hiện theo 

các Điểm a, b, c, đ Khoản 1 Điều này. 
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3. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với 

các chương trình, dự án đầu tư c  nguồn vốn và 

công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách 

c p xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ 

chức, cá nhân cho c p xã. 

a) Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 1 

Điều này; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, 

quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư 

theo quy định; theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu 

và quyết toán công trình. 

Điều 51. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng 

3. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: 

a) Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng 

theo chương trình, kế hoạch đ  đề ra; tiếp nhận các 

thông tin do công dân phản ánh để gửi tới các cơ 

quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của Nghị 

định này; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý 

kiến trả lời của các cơ quan quản lý có thẩm quyền 

về những kiến nghị của mình; 

b) Định kỳ hoặc đột xu t báo cáo Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam c p xã về kết quả giám sát đầu tư 

của cộng đồng.  


