
   

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Số: 5146/VPCP-QHQT 
V/v báo cáo tình hình giải ngân 

vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng     

đầu năm 2022 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022 
 

      

 

     Kính gửi:  

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng  

  cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc  

  Trung ương. 
 

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6921/BTC-QLN ngày 18 

tháng 7 năm 2022 về báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài (vốn nước ngoài) 6 tháng đầu năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực 

Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ ngành, cơ quan, địa phương sử dụng vốn 

nước ngoài thực hiện các giải pháp như sau: 

1. Nhóm giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án để có khối 

lượng hoàn thành cho giải ngân:  

- Đối với chủ dự án, Ban quản lý dự án, các địa phương có dự án triển 

khai trên địa bàn: khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, di dân 

tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn vướng 

mắc về đất đai, tài nguyên để triển khai thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thi 

công, chủ động điều phối, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện dự án của các 

bên liên quan (tư vấn, nhà thầu) theo các nguồn vốn, bảo đảm việc thực hiện 

thông suốt, kịp thời phát hiện các vướng mắc để xử lý hoặc báo cáo cơ quan chủ 

quản xử lý theo thẩm quyền, xin ý kiến “không phản đối” của Nhà tài trợ,        

đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành;      

chủ động báo cáo cơ quan chủ quản và các bộ, ngành liên quan về các vướng 

mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời.  

- Đối với cơ quan chủ quản dự án: các bộ, ngành, địa phương tiếp tục 

quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung, 

vốn nước ngoài nói riêng; thực hiện kiểm tra, rà soát, giám sát, đôn đốc thực 

hiện kế hoạch vốn của các chủ dự án; kịp thời tháo gỡ ngay vướng mắc, khó 

khăn trong triển khai dự án và giải ngân; chỉ đạo tập trung đẩy mạnh giải ngân 

các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu 

tư, công tác đấu thầu, phê duyệt hợp đồng. Đồng thời, các bộ, ngành, địa 

phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng để thanh toán theo dự toán được 

giao; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để giải quyết các 

vướng mắc phát sinh. 



2 

 

  

- Đối với các cơ quan tổng hợp, thẩm định, phê duyệt: đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt đối với các nội dung thuộc chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

2. Nhóm giải pháp liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công: 

Các cơ quan chủ quản cần tiến hành rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về 

khả năng giải ngân của từng dự án, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án 

chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo thẩm 

quyền. Đối với các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng, phải 

cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn được giao; tổng hợp chính xác số liệu, nêu rõ 

nguyên nhân của từng dự án điều chỉnh giảm, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện. Người đứng đầu các bộ, ngành cam 

kết giải ngân 100% phần kế hoạch vốn còn lại sau khi đã được điều chỉnh giảm. 

3. Nhóm giải pháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệp      

định vay: 

- Đối với chương trình, dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư: các bộ, 

ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tài chính để 

thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn giải ngân, điều chỉnh phân bổ vốn theo các 

hiệp định vay đã ký (nếu có). 

- Đối với các dự án đề xuất sử dụng vốn dư: các Bộ, cơ quan chủ quản, 

địa phương cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân phần vốn dư 

sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

4. Nhóm giải pháp kiểm soát chi, giải ngân: 

- Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc    

Nhà nước để kiểm soát chi ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, bảo đảm chi 

trong dự toán được phân bổ, chi đúng chế độ quy định; phối hợp với Bộ Tài 

chính trong việc giải ngân đối với các khối lượng đã được kiểm soát chi, không 

để tồn đọng, đặc biệt là các khoản hoàn chứng từ tài khoản đặc biệt. Các địa 

phương chỉ đạo các Ban quản lý dự án khẩn trương gửi đề nghị rút vốn đối với 

khối lượng đã được kiểm soát chi tới Bộ Tài chính để giải ngân theo quy định.          

- Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, quyết liệt thực hiện 

đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giải ngân vốn nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện quá 

trình kiểm soát chi, xử lý đơn rút vốn tại Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để 

bảo đảm đúng thời hạn, đúng chế độ quy định, không để tồn đọng hồ sơ; phối 

hợp với các bộ, ngành, chủ dự án giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện giải ngân thanh toán; trao đổi với nhà tài trợ phối hợp xử lý 

nhanh các hồ sơ giải ngân, phối hợp với các chủ dự án tháo gỡ các vướng mắc 

trong quá trình thực hiện. 
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5. Nhóm giải pháp về hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan: 

Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các bộ, ngành liên quan 

rà soát, nghiên cứu bổ sung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức, đơn giá vật tư, thiết bị 

chuyên ngành đường sắt để có căn cứ áp dụng, thực hiện.  

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

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 (3). HN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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