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                       Kính gửi:  

                               - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

                               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1521/BKHĐT-TH 

ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính 

phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý 

kiến như sau: 

1. Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên 

về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020. Thời gian tổ chức Hội nghị 1/2 ngày (trong 01 buổi sáng), dự kiến cuối tháng 

4 năm 2020. Thời gian cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau. 

2. Về thành phần mời dự Hội nghị: Ngoài thành phần theo đề xuất của Bộ    

Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, mời thêm Phó Chủ tịch nước                     

Đặng Thị Ngọc Thịnh. 

3. Giao các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch  

đầu tư công 03 tháng đầu năm 2020; trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện, 

giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm ngành giao thông, 

ngành nông nghiệp (đường sắt, đường bộ, thủy lợi…). Trong báo cáo nêu rõ những 

khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan và khách quan), kiến nghị giải pháp 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 10 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị. Các bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị, gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư trước 03 ngày diễn ra Hội nghị. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chuẩn 

bị phòng họp trực tuyến tại các địa phương mình và công tác hậu cần có liên quan. 

5. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng 

đầu năm 2020 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020), trong đó 

nêu rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công những tháng còn lại năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

10 tháng 4 năm 2020, đồng thời báo cáo tham luận tại Hội nghị.  



6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan: Chuẩn bị báo 

cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 

2020 (trong đó, bao gồm kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020), đề xuất 

các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020; 

tổng hợp các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị từ các Bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương; chuẩn bị tài liệu phát cho các đại biểu dự họp, danh sách khách mời dự Hội 

nghị (bao gồm cả các cơ quan thông tấn báo chí); 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan: Xây dựng 

kịch bản điều hành Hội nghị; Chuẩn bị gợi ý phát biểu để Thủ tướng Chính phủ và 

các Phó Thủ tướng điều hành; Dự kiến danh sách các Bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương báo cáo tham luận tại Hội nghị; Chuẩn bị bài phát biểu và kết luận của      

Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị. 

- Chủ động xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập 

trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, gửi các đại biểu để 

thảo luận tại Hội nghị. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến các đại biểu, lấy ý kiến các Bộ: 

Tài chính, Tư pháp để tổng hợp, trình Thủ tướng ký ban hành. 

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020 thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, đề xuất các giải 

pháp tháo gỡ, lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ 

tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020. 

7. Văn phòng Chính phủ chủ trì phát hành giấy mời họp theo danh sách do        

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp (bao gồm cả cơ quan thông tấn báo chí); Tuyên bố lý 

do, giới thiệu đại biểu tại Hội nghị; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 

kịch bản điều hành Hội nghị, chuẩn bị bài phát biểu và kết luận của Thủ tướng tại 

Hội nghị một cách cụ thể, thiết thực. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

 TGĐ Cổng TTĐCP, các Vụ: NN, CN, 

 QHQT, KGVX, QHĐP, TKBT, TH, PL, 

 Cục Quản trị; 

- Lưu: VT, KTTH (3) B.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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