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b) Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện Quy ñịnh này khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền ñối với
các dự án thuộc ñịa bàn ñịa phương quản lý.
c) Cung cấp, trả lời các thông tin thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương khi có
yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
ñ) ðịnh kỳ hằng năm (trước ngày 31/01 năm sau) báo cáo kết quả thực hiện
công khai các dự án theo Quy ñịnh này gửi UBND thành phố, Ủy ban mặt trận tổ
quốc Việt Nam ñể theo dõi, giám sát.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Tăng cường công tác giám sát ñầu tư của cộng ñộng; giám sát chặt chẽ ñơn vị
chủ ñầu tư, ñơn vị quản lý dự án, nhà ñầu tư và các cơ quan, ñơn vị liên quan thực
hiện việc công khai theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này và quy ñịnh pháp luật về giám sát
ñầu tư của cộng ñồng; Kiến nghị các cấp có thẩm quyền ñình chỉ thực hiện ñầu tư,
ñình chỉ thi công công trình nếu không thực hiện công khai thông tin về dự án theo
Quy ñịnh này và quy ñịnh của pháp luật về giám sát ñầu tư của cộng ñồng.
ðiều 14. ðiều khoản thi hành
1. Việc thực hiện công khai thông tin ñối với các dự án ñầu tư khác không ñược
quy ñịnh trong văn bản này ñược thực hiện theo quy ñịnh pháp luật hiện hành.
2. Trong trường hợp các văn bản pháp luật có liên quan của cơ quan nhà nước
cấp trên quy ñịnh khác với nội dung Quy ñịnh này thì thực hiện theo quy ñịnh tại các
văn bản ñó.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này, nếu có vướng mắc phát
sinh thì các tổ chức, cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và
ðầu tư ñể tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ
sung cho phù hợp tình hình thực tế./.
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