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2. Khi có phát hiện các ñơn vị (chủ ñầu tư) không tuân thủ thực hiện theo ñúng
Quy chế này Sở Kế hoạch và ðầu tư ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử
lý.
Chương III
QUY TRÌNH CẬP NHẬT VÀ BÁO CÁO TIẾN ðỘ CÁC DỰ ÁN ðẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀO PHẦN MỀM
ðiều 11. Quy trình cập nhật và báo cáo
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị (chủ ñầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện
việc cập nhật và báo cáo ñầy ñủ các dữ liệu, thông tin vào phần mềm ñúng theo các
bước ñược hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
ðiều 12. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
Ban hành kèm theo quy chế này là bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. Bộ
tài liệu này sẽ ñược chỉnh sửa, thay ñổi phù hợp với yêu cầu nâng cấp hàng năm theo
quy ñịnh tại ðiều 9 của Quy chế này.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 13. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành
tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố sử dụng phần mềm theo dõi, kiểm
tra và giám sát tiến ñộ thực hiện ñối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa
bàn tỉnh An Giang.
ðiều 14. Sở Kế hoạch và ðầu tư, thủ trưởng các cơ quan và các cá nhân tham
gia vào phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư
trên ñịa bàn tỉnh An Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh
này trong cơ quan mình.
ðiều 15. Sở Tài chính căn cứ vào kế hoạch ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt hàng năm, bố trí kinh phí cho việc quản lý sử dụng phần mềm Cập nhật và báo
cáo trực tuyến tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
ðiều 16. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư
quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành, duy trì và nâng cấp phần mềm Cập nhật và báo
cáo trực tuyến tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
ðiều 16. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn ñề vướng mắc cần sửa
ñổi, bổ sung, các cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
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