Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 16:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa
phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Công điện cho hay, đến nay vẫn còn 35.148 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
năm 2019 (bằng 9,3% kế hoạch vốn được Quốc hội thông qua) chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu
tư trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn.

Cùng với đó, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm
2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước
ngoài chỉ đạt 10,96%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ đạt 37,64%, vốn nước
ngoài đạt 22,63%).

Có 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đạt dưới 40%; trong
đó 18 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương dưới 20% kế hoạch được Quốc hội giao. Tỷ lệ
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giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực,
tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu
tư, kinh doanh và các hiệp định đã ký kết.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công hiện
nay là do yếu tố chủ quan, nhất là những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, tổ
chức thực hiện, như: giao vốn chậm (cả trung ương và địa phương); dự kiến nhu cầu vốn chưa
sát với khả năng thực tế giải ngân; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm.

Lý do nữa là việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; thanh, quyết toán còn
chậm; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương
chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như mục tiêu đã đề
ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ
tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong
Nghị quyết số 70/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nghị quyết có liên quan khác.

Thủ tướng yêu cầu bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên
quan rà soát, làm rõ nguyên nhân và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2019 việc
giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương còn lại của năm 2019 (35.148 tỉ đồng);
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm phân bổ số vốn còn lại.

Thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước
ngày 10.10.2019 để điều chuyển hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu
tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ
bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân chậm sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương
có nhu cầu bổ sung vốn.

Đối với số vốn không có khả năng giao kế hoạch năm 2019, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ trước ngày 30.9.2019 để thu hồi; Dự kiến tổng nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công năm
2020 nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với khả năng giải ngân thực tế của các bộ,
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cơ quan trung ương, địa phương.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo nguồn thanh toán cho
các dự án; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ
đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, đàm phán, ký kết hiệp định,
rút vốn từ nhà tài trợ theo quy định; thống nhất số liệu thống kê về giải ngân nguồn vốn nước
ngoài; công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa
phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, phân công
lãnh đạo theo dõi đôn đốc quyết liệt. Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù,
giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ,
chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; theo dõi chặt chẽ
tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; chấp hành nghiêm quy định về
chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Theo: Một Thế giới
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