
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
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Số: 7594/VPCP-KTTH 

V/v Báo cáo đánh giá kết thúc Chương 

trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA 

cho các địa phương giai đoạn 2016-2020 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

                

             Kính gửi:  

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

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

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 6272/TTr-BKHĐT 

ngày 17 tháng 9 năm 2021 và số 6273/BC-BKHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc 

Báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa 

phương giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối đủ vốn 

ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để 

bố trí cho các dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng 

ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020 còn thiếu vốn theo quy định của Luật 

Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung kết quả thực hiện các Chương trình 

mục tiêu giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại văn 

bản số 6258/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 9 năm 2021; khẩn trương trình Chính phủ 

dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 

2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 262/TB-VPCP 

ngày 05 tháng 10 năm 2021. 

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,  

 các Vụ: QHQT, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3). B  

       KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

                      PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

                            Mai Thị Thu Vân 
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