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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số: 17/CT-TTG Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

 

CHỈ THỊ 

Về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
_______________________ 

 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội 

thông qua tháng 7 năm 2021 đã tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành xây dựng 

kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhằm tạo ra không gian phát triển mới, 

động lực mới, năng lực mới cho sự phát triển của từng ngành, lĩnh vực, từng địa 

phương, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 

năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc 

hội cho thấy, đến nay đã hơn 01 năm nhưng số vốn còn lại chưa phân bổ, số vốn 

dự kiến bố trí cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư phải báo cáo Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 còn lớn.  

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2022, Thủ tướng Chính 

phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương:  

1. Tiếp tục bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp, 03 đột phá chiến lược tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021 - 2030 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã 

được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua, bảo đảm vì mục tiêu, lợi ích 

chung của quốc gia, dân tộc. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết không 

dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các 

vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án 

quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.  

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cơ quan 

chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn 

tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực hiện cơ chế phân 

công, phối hợp rõ ràng, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, 

đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm chất lượng; chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được 

giao kế hoạch vốn theo quy định và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án được phê 

duyệt và chất lượng theo yêu cầu. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách 
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cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Tập trung hoàn thành các nội dung sau: 

a) Đối với số vốn ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phân 

bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng chưa giao chi tiết cho 

các dự án: Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy 

định trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được 

giao, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bằng văn bản và trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 01 tháng 11 năm 2022 theo đúng 

quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ 

để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

b) Đối với số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được cấp có thẩm 

quyền phân bổ, thông báo vốn bổ sung: 

- Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau 

khi được thông báo bổ sung vốn. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, 

các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã 

có chủ trương đầu tư, đề xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai 

đoạn 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định trước ngày 01 

tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho  dự án 

do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư 

đã được Quốc hội cho phép chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ 

thành cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc 

hội, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

c) Bộ Tài chính dự kiến việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 

còn lại (137.000 tỷ đồng) cho các địa phương, bảo đảm thuận lợi nhất, hiệu quả 

nhất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định khi thực hiện đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 theo quy định. 

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp các 

dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong tháng 

11 năm 2022 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đề xuất 

phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương đã phân bổ cho các bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương còn lại nhưng chưa giao chi tiết theo quy định 

tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ. 
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đ) Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: các địa phương khẩn   

trương hoàn thành ngay việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách 

trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương sau khi được giao kế     

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 03 Chương trình từ số vốn còn 

lại chưa phân bổ; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự 

án đầu tư để sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của các Chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, 

kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ 

chức thực hiện. 

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc 

biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy 

mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo 

đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án. Chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị         

này, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

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

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Lê Minh Khái 
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