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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.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 642/VPCP-KTTH 

ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2021, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì họp nghe các Bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương báo cáo tình tình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng 1 lần 

(mỗi Quý 1 lần).  Để bảo đảm chất lượng Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

I. Tên cuộc họp: "Giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, 

cơ quan, địa phương Quý... năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2021". 

II. Thời gian họp: Cuối mỗi Quý, thời gian cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ 

thông báo theo lịch công tác của Thủ tướng Chính phủ. 

III. Địa điểm: 

1. Ở Trung ương: Tại trụ sở Chính phủ. 

2. Ở địa phương: Tại phòng họp trực tuyến của các địa phương. 

IV. Phân công nhiệm vụ các Bộ, cơ quan, địa phương: 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để 

xây dựng báo cáo chung phục vụ cuộc họp, tập trung vào các nội dung sau: 

- Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 01 năm 2021; làm rõ trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. 
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- Tình hình phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tính đến cuối 

Quý; số liệu giải ngân của từng bộ, cơ quan, địa phương; trong đó báo cáo rõ 

những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, phân nhóm các Bộ, cơ quan, 

địa phương có số vốn đầu tư công năm 2021 lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp; báo 

cáo rõ giá trị khối lượng đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

thanh toán, nguyên nhân; danh mục và tình hình giải ngân các dự án trọng điểm của 

bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là các dự án được giao vốn lớn nhưng 

tỷ lệ giải ngân thấp, nguyên nhân. Đánh giá tình hình giải ngân so với Quý trước 

liền kề và cùng kỳ năm trước. 

- Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp xử lý cụ thể, bảo đảm giải ngân 

hết số vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả số vốn đầu tư các năm trước được 

chuyển sang năm 2021). 

- Báo cáo các nội dung trên gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 

cuối của mỗi Quý và gửi các đại biểu dự họp. 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ: 

- Dự kiến chương trình, kịch bản, thành phần tham dự cuộc họp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng cuối của mỗi quý. 

c) Đề xuất Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phát biểu; chuẩn bị nội dung 

phát biểu và kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

trước ngày 26 tháng cuối của mỗi Quý. 

2. Bộ Tài chính:  

a) Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đến cuối của Quý báo 

cáo, trong đó nêu rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và kiến 

nghị giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 24 tháng cuối của Quý báo cáo để tổng hợp báo cáo tại 

Hội nghị. 

b) Báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

3. Văn phòng Chính phủ: 

a) Phát hành giấy mời họp. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự họp. 

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: dự kiến chương trình, kịch bản, 

thành phần họp; đề xuất Bộ, cơ quan, địa phương phát biểu; chuẩn bị nội dung phát 

biểu và kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp. 

4. Các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương:  
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a) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong việc giải ngân vốn đầu tư công; tình 

hình phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tính đến cuối mỗi quý 

và so với quý trước liền kề, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (chủ quan 

và khách quan); báo cáo rõ giá trị khối lượng đã hoàn thành nghiệm thu nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục thanh toán, nguyên nhân; danh mục và tình hình giải ngân 

các dự án trọng điểm được giao vốn lớn; kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 

15 tháng cuối của Quý báo cáo để tổng hợp.  

b) Chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

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, Cục: NN, CN, NC, QHQT, KGVX, 

QHĐP, TKBT, TH, PL, QT; 

- Lưu: VT, KTTH (3). B  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 
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