
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
____________ 

 

Số: 7852/VPCP-KTTH 
V/v các Tổ công tác khẩn 

trương sắp xếp, bố trí thời gian 

kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

                      

 

                     Kính gửi:  

                                   - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; 

                                   - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; 

                                   - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 

                                   - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; 

                                   - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

                                   - Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Để quyết liệt đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022, Thủ tướng Chính phủ         

Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian 

để tổ chức kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 963/TTg-KTTH ngày 15 

tháng 10 năm 2022; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung ưu 

tiên từ nay đến cuối năm. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương 

liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 963/TTg-

KTTH ngày 15 tháng 10 năm 2022 để phục vụ hoạt động các Tổ công tác. 

Văn phòng Chính phủ kính báo cáo các đồng chí Phó Thủ tướng và xin thông 

báo để các đồng chí Bộ trưởng biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng CP; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ,  

  cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

 các Vụ: CN, NN, KGVX, QHQT, 

  PL, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3) B.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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