
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

______ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số: 75/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình tổng hợp 

danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

_______________ 

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính 

phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về tình hình tổng hợp 

danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các 

Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động-Thương 

binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và 

đại diện các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,           

Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát 

biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận 

như sau: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực phối hợp với 

các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ, dự 

án và phương án sử dụng nguồn vốn của Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ; tuy nhiên một số bộ, địa phương vẫn chưa bảo đảm được tiến độ đề ra. Do đó 

yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa 

trong tổ chức thực hiện để sớm hoàn thiện phương án phân bổ được khoản kinh phí 

của Chương trình bố trí cho đầu tư phát triển. 

2. Bộ Y tế khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục và mức vốn dự kiến bố 

trí của Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 18 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp chung. 

3. Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến tham gia đối với kiến nghị của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1056/BKHĐT-TH ngày 21 tháng 02 năm 2022, 

văn bản số 1654/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 3 năm 2022 và tại cuộc họp ngày 16 

tháng 3 năm 2022, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 18 tháng 3 năm 2022. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại cuộc họp ngày 16 tháng 3 năm 2022 

và ý kiến của Bộ Tài chính; căn cứ danh mục dự án tại Báo cáo số 01/BC-CP và 

Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ báo cáo Quốc 

hội; nguyên tắc, tiêu chí sử dụng nguồn vốn của Chương trình và kết quả rà soát, 
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đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để khẩn trương hoàn thiện 

danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, 

báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2022; trong đó, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo rõ các nhiệm vụ, dự án đã đủ 

điều kiện để thông báo vốn, các nhiệm vụ, dự án cần tiếp tục hoàn thiện các điều 

kiện trước khi thông báo vốn; hạn chế thấp nhất thay đổi so với danh mục tại Báo 

cáo số 01/BC-CP, những trường hợp có thay đổi, điều chỉnh cần giải trình rõ lý 

do, có tính thuyết phục và khả thi; làm rõ cam kết bố trí vốn của địa phương đối 

với các dự án có trách nhiệm tham gia của ngân sách địa phương, bảo đảm hiệu 

quả, khả thi và hoàn thành dự án theo quy định; hình thức đầu tư dự án và Cơ 

quan chủ quản tiếp nhận nguồn vốn của Chương trình theo quy định; chịu trách 

nhiệm về các nội dung báo cáo, đề xuất. 

b) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên 

quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc phân cấp cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh của địa phương thực hiện các đoạn tuyến cao tốc theo hình thức 

đầu tư công đi qua địa bàn thuộc Chương trình trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. 

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư để thực hiện nhiệm vụ này. 

5. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong 

việc đề xuất danh mục và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn 

vốn từ Chương trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Chương 

trình. Sau khi được thông báo vốn, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

6. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần tập trung chỉ đạo triển khai 

quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022, Công điện số 

126/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2022 và Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16 

tháng 3 năm 2022; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ trong việc triển khai bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra. 

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

 
Nơi nhận: 

- TTgCP, các PTTg; 

- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, Y tế, NNPTNT, 

TTTT, LĐTBXH, GDĐT, VHTTDL;  

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt nam; 

- Các UBND tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc 

Ninh, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Nam Định, Lạng Sơn, 

Hà Nam;  

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

các Vụ: TH, TKBT, QHĐT, CN, NN, KGVX; 

- Lưu: VT, KTTH (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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