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                                             Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,  

             Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 

             Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

             Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

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

  Trung ương. 
    

Xét kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 

3052/NHNN-HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về cập nhật quan hệ hợp tác với 

Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến 

như sau: 

1. Các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

đối với các chương trình, dự án đang triển khai trong danh mục tài trợ của WB. 

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

quản chương trình, dự án tài khóa 2021 đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt 

đảm bảo lịch trình đàm phán cam kết với WB. 

3. Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến của việc chuyển đổi lãi suất 

Libor và nghiên cứu đánh giá tác động của việc chuyển đổi này tới các khoản 

vay WB; phối hợp với WB rà soát các khoản vay đề xuất sửa đổi nhằm giảm 

thiểu tác động của việc chuyển đổi lãi suất Libor. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, 

chủ động phối hợp với WB và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu và kiến nghị 

Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đối với các vấn đề mới phát sinh. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương liên 

quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;  

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,  

  cácVụ: KTTH, CN, NN, KGVX, PL, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3).HN. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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