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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; 

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91. 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4380/BKHĐT-

GSTĐĐT ngày 07 tháng 7 năm 2021) về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh 

giá tổng thể đầu tư năm 2020, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, 

Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91: 

1. Nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng, đầy đủ các 

nhiệm vụ theo quy định pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư. Cập nhật đầy đủ, 

chính xác các báo cáo, số liệu trên Hệ thống thông tin. Nghiên cứu các tồn tại 

được nêu tại Mục II và Mục III của văn bản số 4380/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 07 

tháng 7 năm 2021 (gửi kèm theo) để xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân 

thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ công tác liên quan đến hoạt động giám sát, 

đánh giá đầu tư. 

Đối với các đơn vị còn nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc có bố trí vốn trả nợ 

đọng xây dựng cơ bản trong kỳ rà soát, làm rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản của 

đơn vị mình có đúng quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đầu tư công năm 2014 

hoặc khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019 hay không. Trường hợp số nợ 

đọng phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi là không phù hợp với quy 

định của Luật Đầu tư công, đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

liên quan làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định. 

2. Kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá 

đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng 

lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, 

các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các 

đối tượng liên quan. Bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát và đánh giá 

đầu tư theo quy định. 
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3. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư để chủ động phát 

hiện các dự án phát sinh các vấn đề thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối 

năm theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 104 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ, đồng thời cập nhật ngay trên Hệ thống thông tin theo quy định tại 

Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  các Vụ: TH, KTTH, NN, PL, QHĐP; 

- Lưu: VT, CN (2b). Hop 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Cao Lục 
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