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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 8781/BKHĐT-

KTĐPLT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc, tháo 

gõ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công tại một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu 

cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021. 

2. Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho từng dự 

án theo quy định tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 

năm 2021 theo đúng quy định pháp luật. 

3. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể 

ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng, đấu thầu…Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy 

ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các 

thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào 

cuối năm. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương 

án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân 

sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; tăng 

cường phân cấp, uỷ quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết 

quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí 

quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập 

thể, cá nhân liên quan. 

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được 

giao kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 



để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; 

trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án 

xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

5. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công 

và giải ngân đầu tư công, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định. 

6. Ba tháng 1 lần, Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp nghe các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công; làm rõ trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. 

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

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg; 

- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, 

các Vụ: CN, NN, KGVX, QHQT, NC, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KTTH(3). B 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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