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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  

tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân  

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
_______________________ 

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng          

Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an. Sau khi nghe Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ kết luận như sau: 

1. Đến nay, việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 còn chậm, mới đạt 

85,5% kế hoạch Quốc hội giao; trong đó: vốn trong nước là đạt 91,6% kế 

hoạch, vốn nước ngoài đạt 47,7% kế hoạch. 

2. Kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2019 đạt 18,67 % so với kế hoạch 

Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 là 16,93%). Tuy tỷ lệ giải ngân 

cao hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra, đặc biệt 

là giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 4,14% kế hoạch (cùng kỳ năm 2018 đạt 

6,69%). 

3. Để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, các bộ, 

ngành, địa phương phải triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-

CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; 

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng 

trưởng 6 tháng và cả năm 2019; chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 

1992/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 3 năm 2019 về đẩy mạnh việc thực hiện và 

thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019… 



2 
 

4. Đối với việc giao kế hoạch vốn năm 2019 (phần còn lại): Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn 

trương rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao trong tháng 5 năm 

2019; khẩn trương rà soát khả năng giải ngân của từng dự án đã được giao kế 

hoạch vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2019 để thực 

hiện việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng 

thực hiện giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.   

5. Bộ Tài chính: 

a) Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, 

rút ngắn thời gian kiểm soát chi, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư kịp thời xử 

lý vướng mắc phát sinh.  

b) Phối hợp kịp thời với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng 

hợp các dự án đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2019 

nhưng không có nhu cầu giải ngân hoặc không giải ngân được để đề xuất việc 

điều chỉnh cho các dự án có nhu cầu giải ngân cao, cần hoàn thành trong năm 

2019... 

6. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh giải ngân vốn đã được giao. 

7. Về kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Về đề nghị cho phép giao kế hoạch năm 2019 cho các dự án chưa có 

quyết định điều chỉnh theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn 

bản số 102/UBTVQH-TCNS ngày 26 tháng 4 năm 2017:  

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn Bộ Y tế và 21 địa phương 

khẩn trương thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư theo đúng ý kiến của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS nêu trên. 

b) Về đề nghị giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 và năm 2019 vốn nước ngoài cho các dự án tại phụ lục 1a, 1b (văn bản số 

1767/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 

đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 

3463/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2019. 

8. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến 

của các đại biểu dự họp để báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 4 năm 2019 

về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 4 năm 2019; trong đó đề 

xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (báo 

cáo cụ thể đối với những bộ, ngành, địa phương giao chi tiết kế hoạch vốn đầu 
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tư chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời biểu dương các bộ, ngành, địa phương 

có thành tích tỷ lệ giải ngân cao…). 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng; 
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT,  

  XD, LĐTBXH, GTVT,  Y tế, QP,  

  CA, GD&ĐT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
  các Vụ: TKBT, TH, PL, CN, NN, KGVX, 

NC, QHQT, QHĐP; 
- Lưu: VT, KTTH(3).B 

      KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

                    PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

       Nguyễn Sỹ Hiệp 
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