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2. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị (chủ ñầu tư) phân công cán bộ, công chức thường
xuyên theo dõi cập nhật ñầy ñủ thông tin và báo cáo tiến ñộ thực hiện các dự án do ñơn
vị mình làm chủ ñầu tư trên phần mềm bảo ñảm ñúng theo yêu cầu và thời gian quy
ñịnh.
a) Trước ngày 20 hàng tháng, chủ ñầu tư phải cập nhật báo cáo ñánh giá tình hình
thực hiện và kết quả giải ngân các hạng mục công trình của dự án trong tháng, ñồng thời
lũy kế giá trị giải ngân năm kế hoạch.
b) Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm, chủ ñầu tư phải tổng hợp báo cáo tiến ñộ thực
hiện dự án và ñánh giá tình hình giải ngân của từng dự án so với kế hoạch vốn ñược bố
trí trong năm. Dự kiến khối lượng hoàn thành so với kế hoạch năm, ñồng thời xác ñịnh
giá trị khối lượng chuyển tiếp năm sau.
c) Sau ngày 31 tháng 10 hàng năm, chủ ñầu tư căn cứ báo cáo tiến ñộ thực hiện dự
án và ñánh giá tình hình giải ngân của từng dự án so với kế hoạch vốn ñược bố trí trong
năm, xây dựng kế hoạch danh mục chuẩn bị ñầu tư và thực hiện ñầu tư bao gồm chuyển
tiếp và khởi công mới ñể các Sở ngành tổng hợp lập kế hoạch vốn cho năm tiếp theo.
ðiều 9. Nâng cấp, duy trì phần mềm
1. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và ðầu tư:
a) Hàng năm có trách nhiệm tổng hợp các yêu cầu nâng cấp, bổ sung các chức
năng quản lý phù hợp với các nhu cầu thực tế và ñảm bảo ñúng theo các quy ñịnh
hiện hành về quản lý ñầu tư xây dựng.
b) Lập dự toán chi phí thường xuyên hàng năm phục vụ cho việc ñào tạo, tập
huấn sử dụng, nâng cấp, bảo trì, bảo hành, duy trì thuê bao ñường truyền và vận hành
phần mềm.
c) Việc duy trì, quản trị và vận hành phần mềm có thể thuê ñơn vị tư vấn thực
hiện.
2. Trách nhiệm Sở Tài chính:
Căn cứ theo dự toán nâng cấp, duy trì phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến
tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh An Giang hàng năm của Sở Kế
hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn vốn sự nghiệp hàng năm ñể thực hiện
nâng cấp, duy trì phần mềm bảo ñảm hoạt ñộng ổn ñịnh, liên tục.
3. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Bảo ñảm hạ tầng ñường truyền số liệu phục vụ cài ñặt, vận hành phần mềm
chung với hệ thống cổng thông tin ñiện tử của tỉnh.
b) Hỗ trợ Sở Kế hoạch và ðầu tư trong việc quản lý và vận hành phần mềm.
c) Hàng năm hỗ trợ Sở Kế hoạch và ðầu tư kiểm tra, ñánh giá và ñề xuất các nhu
cầu nâng cấp, ñịnh hướng kỹ thuật cho phần mềm.
ðiều 10. Thanh tra, kiểm tra
1. ðịnh kỳ hàng năm Sở Kế hoạch và ðầu tư xây dựng kế hoạch và tổ chức
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 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 tại các ñơn vị (chủ ñầu
tư).

