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________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Số: 2808/VPCP-QHQT 
V/v báo cáo giải ngân vốn       

ODA, vay ưu đãi nước ngoài     

năm 2021 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022 
 

      

 

  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 đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3197/BTC-QLN ngày 07 

tháng 4 năm 2022 về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài (vốn 

nước ngoài) năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo 

các Bộ, cơ quan và địa phương là các cơ quan chủ quản dự án sử dụng vốn 

ODA, vay ưu đãi nước ngoài thực hiện một số giải pháp sau: 

1. Nhóm giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, giải ngân:  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ đề 

nghị các nhà tài trợ rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy 

nhanh thời gian có ý kiến “không phản đối”.  

Đối với các dự án đang trong giai đoạn thuê tuyển tư vấn để lập tổng 

mức đầu tư, cần có giải pháp giám sát chất lượng, tiến độ của tư vấn, tránh 

gặp các vướng mắc, chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án . 

2. Nhóm giải pháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh hiệp 

định vay: 

Đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các Bộ, ngành, địa 

phương kịp thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên 

quan thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì báo cáo Chính phủ,          

Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh hiệp định vay.  

3. Nhóm giải pháp kiểm soát chi, giải ngân, xử lý đơn rút vốn của nhà 

tài trợ: 

- Các cơ quan chủ quản dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài rà soát, đôn 

đốc chủ dự án phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước hoàn thiện hồ 

sơ thanh toán, giải ngân khối lượng đã được kiểm soát chi, không để dồn đến 

cuối năm.  

- Đề nghị các nhà tài trợ phối hợp, xử lý nhanh đơn rút vốn Bộ Tài 

chính đã ký, thúc đẩy việc hoàn chứng từ chi tiêu từ các tài khoản đặc biệt.   
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4. Trong quá trình thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính  

theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức hướng dẫn cụ thể hoặc có văn 

bản hướng dẫn về nhóm các vấn đề vướng mắc do còn cách hiểu chưa thống 

nhất giữa các Bộ, ngành, địa phương. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương 

liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, 

  Các Vụ: KTTH, CN, PL, TH; 

- Lưu: VT, QHQT. HN (3b). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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