
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 3678/VPCP-KTTH 

V/v bố trí vốn NSTW năm 2021 cho 

các dự án đã bố trí vốn quá thời hạn 

quy định; kéo dài thời gian thực 

hiện, giải ngân vốn các dự án thuộc 

kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 

2019 sang năm 2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

                

         

 

                                 Kính gửi:  

                                             - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

                                             - Bộ Tài chính.  

 

           Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 192/TTr-BKHĐT 

ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho 

các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định; kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân vốn của các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 

sang năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau: 

1. Cho phép 11 dự án của các Bộ, cơ quan trung ương (Bộ Ngoại giao, Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc) được kéo dài thời gian bố trí vốn tối đa đến năm 2025 

như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên. Các bộ, cơ quan trung 

ương và các địa phương nêu trên thực hiện điều chỉnh nội dung thời gian khởi công 

- hoàn thành trong Quyết định đầu tư phù hợp với thời gian bố trí và khả năng giải 

ngân vốn đầu tư như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. 

2. Đối với các dự án còn lại (trừ 11 dự án tại điểm 1 nêu trên) của 6 bộ, cơ 

quan trung ương và 13 địa phương đã quá thời gian quy định nhưng chưa bố trí đủ 

vốn ngân sách trung ương trong phạm vi tổng mức đầu tư được phê duyệt:  

Cho phép được tiếp tục bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021 đối với số 

vốn ngân sách trung ương còn thiếu trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 từ các dự án đã 

được giao vốn nhưng giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang cho 

các dự án nêu trên, bảo đảm hoàn thành các dự án này trong năm 2021; khẩn 

trương thực hiện điều chỉnh nội dung thời gian khởi công - hoàn thành trong Quyết 

định đầu tư phù hợp với thời gian bố trí vốn. 
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3. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách trung ương năm 2019 (bao gồm dự án được bổ sung vốn từ dự phòng 

ngân sách trung ương năm 2019 trong Quý 3 và Quý 4 năm 2019) và kế hoạch đầu 

tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà 

nước năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 13 Bộ, cơ quan trung ương và 

44 địa phương, với tổng số tiền là 17.280.736,436 triệu đồng như đề nghị của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.  

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Thông báo cho các bộ, cơ quan, địa phương danh mục dự án tại điểm 1, 

điểm 2 và điểm 3 văn bản này như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn 

bản nêu trên. 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh 

tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất; danh 

mục dự án được thông báo tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 nêu trên. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương biết, thực hiện/. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg; 

- Các Bộ: NG, QP, Tư pháp, NN&PTNT,  

 Công Thương, KH&CN, VHTT&DL,  

- Các cơ quan: TANDTC, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ VN, Hội nông dân VN, Tổng liên 

đoàn Lao động VN, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH 

Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm XHVN;     

- UBND các tỉnh, TP: Tuyên Quang, Lạng Sơn, 

Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, 

Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Hà Nam, 

Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú 

Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk 

Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, TP 

Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, 

Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh 

Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên 

Giang, Bạc Liêu, Cà Mau;  

- VPCP:  BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  các Vụ: CN, NN, KGVX, NC, QHQT, 

              QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3). B  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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