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There are no translations available.
Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thi số 01/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý, thực
hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa,
ngăn chặn tiêu cực.

Theo Chỉ thị, công tác quản lý, thực hiện dự án trong ngành GTVT, trong những năm qua, đã
đạt được những kết quả nhất định. Việc thực hiện tốt công tác quản lý dự án đã góp phần quan
trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, cạnh
tranh trong công tác đấu thầu và quản lý thi công, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị
mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua còn một số tồn tại như năng lực của một số Chủ đầu tư, Ban
Quản lý dự án ở một số dự án còn hạn chế dẫn đến chất lượng trong công tác quản lý dự án
chưa cao, ở một số dự án cục bộ có hiện tượng chất lượng và tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tăng cường công tác quản lý dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong
công tác quản lý dự án, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan
thuộc Bộ quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý, thực
hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn
chặn tiêu cực.
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Theo đó, các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sẽ phải nâng cao hơn nữa
ý thức trách nhiệm trong việc quản lý dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả nguồn vốn
đầu tư, ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động
quản lý dự án đầu tư;….

Việc tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng,
chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý dự án phải là nhiệm vụ thường xuyên, lâu
dài, quan trọng cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; phân công, xác định rõ trách
nhiệm đến từng cá nhân, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Về hành lang pháp lý, Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ
sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc
quản lý dự án đầu tư, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản không còn
phù hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian,
những thủ tục rườm rà, chồng chéo, đặc biệt là những khe hở dễ gây ra tiêu cực, tham nhũng
trong công tác quản lý dự án.

Đối với công tác đấu thầu, Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách
nhiệm trước Bộ trưởng về việc chỉ đạo triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tại cơ
quan, đơn vị và tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ được giao phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác lựa chọn nhà
thầu, nhà đầu tư của các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm;
quyết định xử lý hoặc báo cáo Bộ GTVT, cấp có thẩm quyền quyết định xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm quy định;…

Đối với công tác quản lý, thực hiện hợp đồng, Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm
minh, kịp thời và công bố công khai thông tin nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm hợp đồng, đặc biệt
đối với các nhà thầu, nhà đầu tư không hoàn thành hợp đồng theo quy định để cơ quan quản lý
nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu khác biết, sử dụng thông tin trong quá trình đánh giá,
lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Nhà thầu không hoàn thành hợp đồng sẽ bị loại trong quá trình
xét thầu theo quy định.
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Đối với các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà đầu
tư, Doanh nghiệp dự án gửi thông tin nhà thầu không hoàn thành hợp đồng đến Trung tâm
Công nghệ thông tin của Bộ GTVT để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Trong công tác quản lý dự án, Chỉ thị nghiêm cấm: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự
toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy
định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Lựa chọn nhà thầu không đủ
điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng; Dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả
lập dự án, khảo sát, thiết kế, dự toán, giám sát thi công, xây dựng công trình;…

Bộ GTVT cũng đề nghị mọi công dân, các nhà thầu khi phát hiện cán bộ, công chức, viên
chức có hành vi sách nhiễu, tiêu cực kịp thời báo ngay cho Bộ Giao thông vận tải (qua Thanh
tra Bộ), số điện thoại đường dây nóng 024.39413313 hoặc số điện thoại của người có trách
nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao
thông vận tải.
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