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Số: 1993/VPCP-KTTH 
V/v tình hình phân bổ và giải 

 ngân kế hoạch đầu tư công  

vốn NSNN năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

 

                            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 1288/BC-BKHĐT 

ngày 03 tháng 3 năm 2022 về việc báo cáo tình hình phân bổ và giải ngân vốn 

ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau: 

1. Nội dung này đã bàn tại Phiên họp Chính phủ và đã có kết luận. Giao Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất, xử lý theo thẩm quyền. 

2. Hết Quý I năm 2022, nếu Bộ, cơ quan trung ương, địa phương nào chưa 

hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, chưa phân bổ hết số vốn được giao tại 

Quyết định số 2048/QĐ-TTg và số 97/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 

năm 2022 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất chuyển số vốn chưa phân bổ 

này cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác để tập trung giải ngân và 

kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm phân bổ vốn. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, 

các Vụ: CN, NN, KGVX, QHQT, NC, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KTTH(3). B 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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