VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 2349/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

V/v kiểm điểm trách nhiệm giải ngân
chậm kế hoạch đầu tư công năm 2021

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.
Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2117/BC-BKHĐT
ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế
hoạch đầu tư công năm 2021 và tổng hợp báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của các
Bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan,
chưa nỗ lực, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu các các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương không phân bổ hết
kế hoạch vốn được giao năm 2021 hoặc có tỷ lệ giải ngân năm 2021 thấp hơn mức
bình quân chung cả nước (nhất là các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân dưới 20%
kế hoạch) tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, nghiêm túc nguyên nhân phân bổ
chậm, giải ngân chậm, kiểm điểm xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đến
việc chậm phân bổ, chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố
gắng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 572/VPCPKTTH ngày 21 tháng 01 năm 2022; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để tập trung
lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả,
khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2022.
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: CN, NN, KGVX, NC, PL, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). B
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