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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 

8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  
________________ 

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 với 

các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng,   

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải      

Nguyễn Văn Thể và Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các         

Ủy ban của Quốc hội: Tài chính-Ngân sách, Kinh tế, Tư pháp, Văn phòng Quốc 

hội, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Sau khi nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư báo cáo; ý kiến phát biểu của các 

địa phương, bộ, ngành, cơ quan và ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng              

Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở 

trong nước và trên thế giới, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quyết 

tâm nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện “Nhiệm vụ kép”: Vừa quyết liệt phòng 

chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp 

phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, 

thu nhập cho người lao động. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo 

quyết liệt, đồng bộ để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. 

Từ sau Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương, đến nay tình hình giải ngân vốn 

đầu tư công đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều cách làm mới, 

kinh nghiệm tốt; nhiều Lãnh đạo Bộ, cơ quan, địa phương đã trực tiếp dẫn đầu 

các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ở các đơn vị 
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cấp dưới và các dự án trọng điểm; đã đưa ra những biện pháp quyết liệt, trực 

tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án. 

Nhiều Tỉnh ủy, Thành ủy đã ban hành nghị quyết về đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công, thường xuyên giao ban, kiểm tra đôn đốc về công tác giải ngân 

vốn đầu tư công; quy định các chế tài mạnh như điều chuyển vốn cho dự án 

khác, thay đổi chủ đầu tư, thay nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, không giao 

vốn năm sau nếu chậm chễ giải ngân, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân 

có thành tích tốt trong công tác giải ngân… 

Về cơ bản các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đều có quyết tâm 

chính trị cao phấn đấu giải ngân đạt từ 90-100% vốn đầu tư công năm 2020, 

nhất là các địa phương có số vốn đầu tư công lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, 

Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai... Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước đến 

ngày 31 tháng 8 năm 2020 đạt 47,08% kế hoạch vốn 2020 được Thủ tướng 

Chính phủ giao, tuy cao hơn so với 7 tháng đầu năm 2020 nhưng vẫn chưa đạt 

được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt các dự án sử dụng vốn ODA có tỷ lệ giải 

ngân còn rất thấp. Trong khi nhiều Bộ, cơ quan, địa phương làm tốt công tác 

giải ngân vốn đầu tư công như Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (100%), Ngân 

hàng Chính sách xã hội (99,43%), Hội nhà văn Việt Nam (93,59%), Bộ Nội vụ 

(64%), một số địa phương: Hưng Yên (83,73%), Nghệ An (70%), Thái Bình 

(69,84%), Phú Thọ (67,42%), tỉnh Ninh Bình (66,22%)… thì còn một số cơ 

quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp (0%), Viện khoa học công nghệ Việt Nam (6,93%), tỉnh Đồng 

Nai (12,62%), thành phố Cần Thơ (19,91%)… 

Việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ 

quan là chủ yếu. Một số Bộ, ngành, địa phương thiếu thiếu quyết tâm chính trị, 

vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; công tác lập kế hoạch vốn 

chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến 

không phân bổ hết số vốn kế hoạch năm 2020, trong khi các dự án khác có nhu 

cầu vốn, khả năng giải ngân nhanh nhưng không được bố trí vốn hoặc bố trí vốn 

thiếu, sự phối hợp giữa các cơ quan có trường hợp còn thiếu chặt chẽ; công tác 

thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt, còn xảy ra sai phạm trong đầu tư, quy trình 

thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư công còn phức tạp, một số nơi cán bộ còn 

thiếu trách nhiệm; việc xử lý các trường hợp làm chậm, vi phạm quy định còn 

chưa kịp thời… 

Để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực 

hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, 

của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công; có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, coi nhiệm vụ giải 

ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Tiếp tục 

triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 
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2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Thông báo số 242/TB-VPCP 

ngày 18 tháng 7 năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 

giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của     

Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

2. Yêu cầu Lãnh đạo 31 Bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ 

giải ngân đạt dưới 35%, đặc biệt là các Bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân 

đạt dưới 15% nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể 

để khắc phục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. 

3. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt hơn nữa, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; 

thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công 

của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương mình; chịu trách nhiệm trước     

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân. Đẩy mạnh 

giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, 

lãng phí; xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản 

trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công... Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải 

ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá 

nhân liên quan; không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 

người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan. 

4. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương: 

a) Khẩn trương chỉ đạo rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng 

khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án. 

Tập trung rà soát ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến 

công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán đối với dự án; từ 

đó kịp thời xử lý những vướng mắc của từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, 

đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... 

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, 

khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong công tác đầu tư công và 

giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được 

giao; thực hiện ngay việc điều chuyển vốn giữa các dự án theo thẩm quyền hoặc 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển cho bộ, cơ quan, địa phương có nhu 

cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt. 

b) Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán, 

không để dồn lại cuối năm, có quy định chế tài cụ thể việc này. Đối với các dự 

án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng 

mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà 
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thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn 

đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, 

nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự 

án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa 

chọn nhà thầu để sớm thi công. 

c) Lập Tổ công tác của Bộ, cơ quan, địa phương theo thẩm quyền để trực 

tiếp đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân các dự án, 

nhất là các dự án quan trọng. Tổ chức giao ban định kỳ, thường xuyên đôn đốc 

cụ thể công tác giải ngân của Bộ, cơ quan, địa phương mình. 

d) Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan 

đến các thủ tục về đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định. 

đ) Rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công theo quy định để đề xuất bố 

trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

e) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn 

đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. Không 

để chậm trễ trong xử lý hồ sơ công việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Đối với số vốn kế hoạch năm 2020 còn lại chưa được giao chi tiết cho 

từng dự án: yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương 

giao hết trong tháng 8 năm 2020. Sau ngày 31 tháng 8 năm 2020, trường hợp 

bộ, cơ quan, địa phương chưa giao hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 9 

năm 2020 để xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn và giải ngân tốt. 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ 

quan liên quan: 

a) Báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 

2020 về các nội dung: 

- Tình hình, kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 

ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương về danh 

mục, mức vốn bố trí cho từng dự án của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp dưới theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

- Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư ngân 

sách nhà nước năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2020. 

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa 

các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm không vượt tổng mức kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định, 

theo quy định tại Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. 
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b) Nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao 

đối với các kiến nghị của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Hội 

nghị; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với nội dung 

vượt thẩm quyền theo quy định. 

c) Báo cáo kết quả các Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tình hình 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại các bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương theo quy định tại Quyết định số 1053/QĐ-TTg ngày 17 

tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để báo cáo     

Chính phủ về phương án cắt giảm, điều chuyển vốn của các bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 

60% kế hoạch vốn giao từ đầu năm 2020 sang các bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn theo đúng Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; riêng vốn bố trí cho các dự án bảo vệ 

và phát triển rừng do phải thực hiện và thanh toán theo chu kỳ lâm sinh, không 

phải áp dụng quy định trên. 

đ) Hàng tháng, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, 

cơ quan trung ương, địa phương trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng 

thông tin điện tử của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia giám sát. 

7. Bộ Tài chính: 

a) Rút ngắn thời gian kiểm soát thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ cho các dự 

án đã được giao kế hoạch vốn theo quy định; khẩn trương thực hiện các hoạt 

động để triển khai Nghị định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà 

nước, tạo điều kiện thuận lợi thanh toán vốn đầu tư; tiếp tục hoàn thiện quá 

trình kiểm soát chi, xử lý đơn rút vốn tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đúng 

thời gian quy định, không để tồn đọng hồ sơ ảnh hưởng đến công tác giải ngân 

vốn đầu tư công. 

b) Nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao 

đối với các kiến nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Hội 

nghị; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với nội dung 

vượt thẩm quyền theo quy định. 

8. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời các trường hợp điều chuyển 

vốn, bổ sung vốn…, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và theo đúng 

quy định. 

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn 

trương chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-

2025 theo hướng dẫn của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 



6 
 

9. Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về tình hình triển 

khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện các dự án này, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị. 

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

10. Các Đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tình hình 

thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn 

đầu tư công theo đúng quy định tại Quyết định số 1053/QĐ-TTg ngày 17 tháng 

7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

11. Tổ chức giao ban kiểm tra thường xuyên ở Chính phủ và các cấp, các 

ngành để uốn nắn tồn tại, chậm trễ. 

12. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo quyết tâm mới của 

các cấp, các ngành và sự đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành giải ngân 

100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang, góp 

phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

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

 
Nơi nhận: 
- TTgCP, các PTTg; 

- Ủy ban Trung ương MTTQVN; 

- UBTCNS, UBKT, UBPL của Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ, Cục; 

- Lưu: VT, KTTH(3). B 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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