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St): 9 80 /QD-BNN-KH

Ha Noi, ngay 21 thong 8 nom 2012

QUYET DINH
Ve vice ban hanh quy the bio coo tinh hinh thtrc hicn ke hooch von
clan ttr va bio coo giim sat, danh gia dAu ttr cac du. an au ttr bing
A A
nguon
von nha nu& do Bi) Nong nghi4 va PTNT quin

BO TRIMING BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON
Can dr Nghi dinh so 01/2008/ND-CP ngay 03 thong 01 nam
2008 ctia Chinh phu ve quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va ca
cau to chirc dm BO Ming nghiep va PTNT; Nghi dinh so 75/2009/ND10 thong 9 nam 2009 dm Chinh phu ve sfra dOi Dieu 3 Nghi
CP
dinh so 01/2008/ND-CP;
Can• cir Nghi dinh so 113/2009/ND-CP ngay 15/12/2009 cila
Chinh phu ve giam sat va danh gia dau tu; Thong tu so 13/2010/TTBKH ngay 02/06/2010 dm BO Ke hooch va Dau ttr quy dinh ve mak'
boo coo giam sat, danh gia dau ttr;
Can dr Quyet dinh so 52/2007/QD-TTg ngay 16/04/2007 dm
Thu Wang Chinh phti ve the dO boo coo tinh hinh thtrc hien ke hooch
von dau to nha milk; Thong tu so 05/2007/TT-BKH ngay 9/8/2007 cila
BO Ke hoach va Dau ttr ban hanh cac bieu mau boo coo va huang don
thtrc hien Quyet dinh so 52/2007/QD-TTg;
Xet de nghi cua Vu truorng Vu Ke hoach,
QUYET DINH:
Dieu 1: Ban hanh kern then Quyet dinh nay "Quy the boo coo
tinh hinh thtrc hien ke hoach von dau tu va boo coo giam sat, danh gia
dau tu cac dkr an dau tu bang nguOn von nha nu& do BO Nong nghiep
va PTNT quan 1 "
Dieu 2: Quyet dinh nay có hieu ltrc thi hanh ke tir ngay
1

Dieu 3: Chit dau to cac du an dau to bang ngu6n von nha nuac
do WO Nong nghiep va PTNT quan U/; Thu truong cac Co quan, don vi
thu'Oc BO Nong nghiep va PTNT; Giam do'c Sey Nong nghiep va PTNT
cac tinh, thanh ph6 tru.c thu& Trung uang; Thu twang cac dan vi lien
quan theo chirc nang nhiem vu duofc giao chili trach nhiem thi hanh
Quyet dinh nay./.

Noi nhOn:
- Nhu• di 'du 3;
- LAnh dao BO;
- Ltru VT, Vu KH.

BO TRVONG

a
ao Dtic Phat
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BỘ NÔNG NGHIỆP
vμ ph¸t triÓn n«ng th«n

Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

QUY CHẾ
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát,
đánh giá đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do
Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-BNN-KH ngày21 tháng 8
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi: Quy chế này quy định việc báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch vốn đầu tư, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư các dự
án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước (ngân sách nhà nước và trái phiếu
Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
2. Đối tượng áp dụng: Chủ đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn
vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ
trưởng các đơn vị liên quan.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
a) Kịp thời nắm bắt thông tin tình hình thực hiện và giải ngân
vốn đầu tư, tình hình thực hiện các quy định về quản lý đầu tư các dự
án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản
lý, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư phát triển của
Bộ Nông nghiệp và PTNT;
b) Tạo lập một cơ sở dữ liệu (CSDL) các dự án đầu tư bằng
nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý phục vụ
công tác nghiên cứu xây dựng chính sách đầu tư, quản lý đầu tư...
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c) Tạo điều kiện cho tất cả các địa phương, đơn vị, cá nhân quan
tâm được tiếp cận thông tin về đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ
Nông nghiệp và PTNT quản lý;
d) Tăng cường tính công khai minh bạch trong công tác đầu tư,
tạo thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế giám sát cộng đồng về đầu tư
bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;
d) Tăng cường áp dụng tin học hóa và cải cách hành chính trong
công tác quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ
Nông nghiệp và PTNT quản lý.
2. Yêu cầu:
a) Báo cáo trực tuyến, báo cáo bằng văn bản phải được cập nhật,
gửi cho cơ quan chức năng đúng thời gian quy định tại Điều 8.
b) Nội dung báo cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ,
phản ánh đúng tình hình thực tế của dự án.
Điều 3. Giải thích thuật ngữ
Trong quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phần mềm quản lý các dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và
PTNT quản lý (sau đây gọi tắt là cơ sở dữ liệu) là cơ sở dữ liệu được
thiết kế để quản lý thông tin về các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà
nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, quá trình phân bổ vốn cũng
như tiến độ thực hiện trong suốt vòng đời dự án.
2. Báo cáo trực tuyến là báo cáo được thể hiện dưới dạng thông
tin dữ liệu được cập nhật trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu.
3. Phân quyền truy cập cơ sở dữ liệu là cho phép cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân truy cập vào cơ sở dữ liệu để cập nhật, báo cáo và
khai thác thông tin theo quy định.
Điều 4. Phông chữ sử dụng để báo cáo
Phông chữ sử dụng để báo cáo là bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu
chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.
Điều 5. Phân loại báo cáo
1. Phân loại theo mục đích báo cáo:
a) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư;
b) Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
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2. Phân loại theo kỳ báo cáo:
a) Báo cáo tháng;
b) Báo cáo quý;
c) Báo cáo 6 tháng;
d) Báo cáo năm.
3. Phân loại theo hình thức báo cáo:
a) Báo cáo trực tuyến;
b) Báo cáo bằng văn bản.
Điều 6. Các thông tin không được phép cập nhật vào cơ sở
dữ liệu
Các thông tin không được phép cập nhật vào cơ sở dữ liệu bao
gồm:
1. Các hồ sơ, tài liệu được bảo mật theo quy định của pháp luật;
2. Những thông tin không chính xác về tình hình thực hiện, giải
ngân, giám sát đánh giá đầu tư dự án.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 7. Nội dung báo cáo
1. Nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà
nước được quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày
16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ báo cáo tình hình
thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước và Thông tư số 05/2007/TTBKH ngày 9/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu
mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg.
2. Nội dung báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại
Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về
giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày
02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám
sát, đánh giá đầu tư.
Điều 8. Thời gian báo cáo
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:
a) Báo cáo tháng: Trước ngày 20 hàng tháng;
5

b) Báo cáo quý và 6 tháng: Trước ngày 20 của tháng cuối quý;
c) Báo cáo năm: Báo cáo sơ bộ trước ngày 20 tháng 12 và báo
cáo chính thức trước ngày 31 tháng 1 của năm sau năm thực hiện kế
hoạch.
2. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:
a) Báo cáo quý: Trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;
b) Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10 tháng 07 hàng năm;
c) Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 01 năm sau.
Điều 9. Hình thức báo cáo
Tất cả các loại báo cáo đều áp dụng hình thức báo cáo trực tuyến.
Riêng báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, ngoài báo cáo trực tuyến, cần
thực hiện cả hình thức gửi báo cáo bằng văn bản cho Vụ Kế hoạch và các
cơ quan có liên quan.
Điều 10. Cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu
1. Cơ sở dữ liệu được vận hành trên mạng Internet tại địa chỉ
truy cập http://mic.mard.gov.vn .
2. Cập nhật danh mục dự án, các thông tin chung về dự án, kế
hoạch vốn giao đầu năm và kế hoạch vốn điều chỉnh của các dự án trên
CSDL do Vụ Kế hoạch thực hiện.
3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, báo cáo
giám sát đánh giá đầu tư trên CSDL do Chủ đầu tư thực hiện.
Chủ đầu tư được cấp một tài khoản (gồm tên truy cập và mật
khẩu) để cập nhật tình hình thực hiện dự án.
Việc cập nhật tình hình thực hiện dự án trên CSDL thực hiện
theo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý các dự án đầu tư
do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý".
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch
1. Ban hành tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý các
dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý"; tổ chức các lớp
tập huấn sử dụng CSDL cho cán bộ chuyên trách của các Chủ đầu tư;
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H8 trg can bO chuyen trach cua cac Chu dAu tu thyc hien bao cao trgc
tuyen tren CSDL.
2. Quan 11 van hanh co so. der lieu, dam bao cung cap kip thai,
chinh xac tinh hinh thgc hien ke hoach d'au tu, phyc vu cong tac chi
dao dieu hanh cua BO;
. 3. Theo di5i, don dIfic cac co quan, don vi quan 11, cac Chu dAu to
thgc hien the di) bao cao theo quy dinh;
4. Phi hop vai cac don vi kiem tra tryc tiep tinh hinh thirc hien
ke hoach von va giam sat, danh gia dAu to cua cac Chu dAu tu theo ke
hoach eh-CI &Ong hoac dOt xuat khi can thiet;
5. Xir ty va cong bo thOng tin; Tiep nhan va xir 11 cac yeu cAu
cua Chu dAu tu va cac co quan quan 11;
6. Tiep tyc nghien ciru hoar' thien CSDL dap irng yeu cAu da
Bang cim BO, ciia Chit' dau tu va ngubi truy cap six dyng thong tin;
7. Lap du toan chi thuOng xuyen hang nam phuc vu cho viec van
hanh CSDL (Chi dao tao, tap huAn sir dung CSDL; bao tri, nang cap
CSDL; duy tri thue bao duiyng truyen...).
Ditu 12. Trach nhiem cua Chu dau tar
1. Phan cong can bO có nang lgc va dugc dao tao co ban ye
chuyen mon phi trach bao cao cac thy an do don vi lam Chii dAu tu teen
CSDL. Khi thay the can 130 phy trach nay bang mot can bO khac, phai
dam bao can bo: cu da ban giao cong viec ding nhu huerng dan cho can
bO mai có the bao cao teen CSDL va bao cao ve Vu Ke hoach de theo
doi va 118 trg dao tao.
2. Kiem tra, don d6c, bao dam viec thyc hien the dO bao cao
diing quy dinh; Chiu trach nhiem ve tinh xac thyc cua thong tin bao
cao.
13. Trach nhiem cua Trung tam Tin hoc va Thong ke
1. Cung cap dich vu may chil, dueng truyen Internet de van hanh
on dinh CSDL. H8 try va tu van cho Vy Ke hoach trong viec quan 11
lid van hanh CSDL; Cung cap cac bien phap bao dam an toan, bao mat
cho CSDL va may chii.
2. Hang nam 118 tra Vy Ke hoach kiem tra, danh gia va de xuAt
cac nhu cAu nang cap, dinh huOng Icy thuat cho CSDL.
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Dieu 14. Track nhiem cfia Vu Tai chinh
Bo tri ngu6n kinh phi cho cac hoot Ong can thiet nham duy tri
va van hanh CSDL, nang cap CSDL khi c6 nhu
Dieu 15. Trach nhiem cac ca quan lien quan
Cac ca quan, don vi dugs BO Nong nghiep va PTNT giao quan 17
cad du an dau to (Cac Tong cuc/Cuc, cac BQL cac du an nong nghiep,
lam nghiep, thdy lgi, cac Soy Nong nghiep va PTNT) c6 trach nhiem
phi hqp ding Vu Ke hooch trong viec don d6c thgc hien the dO boo
coo; giam sat chat lugng so lieu; cung cap va chiu trach nhiem phap 1T
ve cac thOng tin can thiet de cap nhat len CSDL.
Dieu 16. Khen the irng va xir !Sr vi pham
Don vi, ca nhan thgc hien tot Quy the se dugc xem xet khen
thuOng.
Dan vi, ca nhan co hanh vi vi pham cac quy dinh cua Quy the
nay, tuy theo tinh chit va mire d6 vi pham se bi xu ly kSI luat, xiz phot
theo Nghi dinh s6 53/2007/ND-CP ngay 4 thong 4 nom 2007 ye quy
dinh xir phat vi pham hanh chinh trong linh vgc ke hooch va dfiu tu./.
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