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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Căn cứ quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của 

Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể 

đầu tư năm 2018 của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty (dưới đây gọi tắt là cơ quan), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng 

thể đầu tư năm 2018 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

ĐẦU TƯ 

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật 

Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 

30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 

22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về 

mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT 

ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo trực tuyến 

và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là Hệ thống thông tin). 

Theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, thời điểm các cơ quan gửi 

báo cáo tổng thể đầu tư năm 2018 trước ngày 01/3/2019. Theo quy định tại 

Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT, các cơ quan báo cáo giám sát, đánh giá tổng 

thể đầu tư trên Hệ thống thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu trên 

Hệ thống thông tin. 

Ngày 22/02/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1071/BKHĐT-

GSTĐĐT đôn đốc các cơ quan đề nghị lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá 

tổng thể đầu tư năm 2018; cập nhật báo cáo trên Hệ thống thông tin theo quy 

định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT. 
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1. Về tình hình thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 

(1) Đến ngày 27/3/2018 (thời điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư chốt số danh 

sách để tổng hợp số liệu), trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 

nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 của 105/123 cơ 

quan, đạt 85,36%, gồm: 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 

95,23%); 24/32 cơ quan Bộ và tương đương (đạt 75%); 6/9 cơ quan thuộc Chính 

phủ (đạt 66,67%); 15/19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (đạt 78,95%) (năm 

2017 có 109/123 cơ quan báo cáo đạt 88,62%, năm 2016 có 94/123 cơ quan 

báo cáo đạt 76,4%, năm 2015 có 105/123 cơ quan báo cáo đạt 84%).  

- 18 cơ quan không báo cáo trên Hệ thống thông tin hoặc có bản dự thảo 

báo cáo trên Hệ thống thông tin nhưng chưa duyệt chính thức (các số liệu dự 

thảo không được tổng hợp) gồm: các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Bến Tre; các 

bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Quốc 

hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

nhà nước, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng 

công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.  

Ủy ban Dân tộc đã có 03 kỳ liên tiếp không thực hiện báo cáo (năm 2016, 

năm 2017, năm 2018). 

(2) 7 cơ quan không báo cáo trên Hệ thống thông tin nhưng có gửi báo cáo 

bằng văn bản (số liệu của các cơ quan này không được tổng hợp): Văn phòng 

Chính phủ (văn bản số 2408/VPCP-KHTC ngày 26/3/2019), Văn phòng Quốc 

hội (văn bản số 666/BC-VPQH ngày 07/3/2019), Bộ Quốc phòng (văn bản số 

2005/BC-BQP ngày 27/02/2019), Bộ Xây dựng (văn bản số 13/BC-BXD ngày 

28/02/2018), Bộ Y tế (văn bản số 1474/BYT-KHTC ngày 20/3/2019), Tòa án 

nhân dân tối cao (văn bản số 98/BCGSĐT ngày 30/01/2019), UBND tỉnh Hưng 

Yên (văn bản số 24/BC-UBND ngày 27/2/2019). 

Có 02 cơ quan có bản dự thảo báo cáo trên Hệ thống thông tin chưa duyệt 

chính thức nhưng có gửi báo cáo bằng văn bản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam (văn bản số 08/BC-TLĐ ngày 18/02/2019), Tổng công ty Xi măng Việt 

Nam (văn bản số 334/VICEM-QLĐTXD ngày 26/02/2019). 

(3) 25 cơ quan chỉ gửi các Phụ biểu số liệu, không có thuyết minh báo cáo 

trên Hệ thống thông tin, gồm 14 tỉnh: Hà Giang (file đính kèm không phải báo 

cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư), Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, 
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Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp; 08 bộ và cơ quan trung ương: Công an, Ngoại 

giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng, Học 

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước; 03 tập đoàn, tổng 

công ty: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, 

Tổng công ty Thép Việt Nam. 

(4) Các cơ quan không nhập đầy đủ các số liệu báo cáo hoặc sai đơn vị tính 

như: các bộ: Công an, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Nội vụ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Thông 

tấn xã Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Quốc gia Hồ Chí 

Minh; UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Hải Phòng, Nam 

Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh, 

Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Công 

nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Đường 

sắt Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. 

 (Chi tiết như Biểu tổng hợp danh sách kèm theo) 

Tình hình báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trực tuyến của các cơ 

quan theo từng kỳ báo cáo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai tại Cổng 

thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ 

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn.  

2. Về tình hình báo cáo các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 

Theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT, các dự án đầu tư sử 

dụng vốn nhà nước sau khi quyết định đầu tư, các chủ đầu tư đăng ký tài khoản 

và cập nhật thông tin về các dự án đầu tư vào Hệ thống thông tin. 

Đến ngày 31/3/2019, trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đã có thông tin cập nhật của 24.793 dự án sử dụng vốn nhà nước trên tổng số 

56.832 dự án thực hiện trong kỳ, đạt tỷ lệ 43,53%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 

thực hiện công khai số lượng dự án của từng cơ quan trên Cổng thông tin quốc 

gia về giám sát và đánh giá đầu tư quốc gia tại địa chỉ 

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tongsodachitiet.aspx. 

Tại hầu hết các cơ quan, các dự án thuộc quyền quản lý chưa được cập nhật 

hoặc cập nhật chưa đầy đủ trên hệ thống. Các cơ quan có số dự án cập nhật trên 

hệ thống thấp như: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên 

Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Hà Nội, Hà Nam, Ninh 

Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Nghệ An, 

Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, An 

Giang, Kiên Giang; Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx
http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tongsodachitiet.aspx
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Trung ương Đoàn TNCSHCM, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn CN Cao 

su Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng 

công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam… 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống thông 

tin để theo dõi, cập nhật thông tin của tất cả các dự án sử dụng vốn nhà nước; 

công khai, chia sẻ thông tin về đầu tư tới tất cả các cơ quan, tổ chức và người 

dân để cùng phối hợp giám sát, đánh giá theo quy định của pháp luật. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan đã được cập nhật trên Hệ thống thông 

tin, kết quả thực hiện các hoạt động đầu tư, các tồn tại hạn chế và kiến nghị giải 

pháp khắc phục cụ thể như sau:   

1. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp 

luật liên quan đến đầu tư 

1.1. Tình hình thực hiện 

Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, các bộ, ngành, địa phương đã 

thực hiện nghiên cứu ban hành, đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện; đánh giá, nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành 

để tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư phù hợp hơn 

với điều kiện thực tế, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án đầu tư. 

Đồng thời, để triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, các 

quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư năm của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 

ngành, địa phương có các quyết định về giao kế hoạch vốn cụ thể cho các cơ 

quan, dự án; một số cơ quan xây dựng và ban hành hướng dẫn quy trình quản lý 

dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý, công tác đấu thầu, công tác giám sát và 

đánh giá đầu tư,…  

Theo báo cáo của các cơ quan, quy trình xây dựng và ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, các 

văn bản hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

1.2. Kết quả đạt được 

Theo đánh giá của một số cơ quan, các văn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản hướng dẫn giúp các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan 
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kịp thời nắm bắt, cập nhật các chủ trương, chính sách của nhà nước; góp phần 

tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, nâng cao hiệu quả 

sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Các văn bản được ban hành kịp thời, đáp ứng 

yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả các 

hoạt động đầu tư. 

1.3. Tồn tại hạn chế 

Theo đánh giá của các cơ quan, một số nội dung liên quan đến đầu tư trong 

các văn bản quy phạm pháp luật còn có điểm mâu thuẫn. Một số nội dung chưa 

được hướng dẫn cụ thể. Một số quy định chưa thực sự phù hợp với thực tế (chi 

tiết các tồn tại sẽ được tổng hợp chi tiết tương ứng với các giai đoạn đầu tư).  

1.4. Đề xuất, kiến nghị  

Tại các báo cáo, các cơ quan đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành theo chức 

năng, nhiệm vụ cần sớm tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền 

xem xét ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật bảo đảm tính 

thống nhất, thuận lợi, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Tình hình quản lý quy hoạch 

2.1. Về tình hình thực hiện 

- Theo phạm vi, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành, địa phương tích cực lập, 

thẩm định, phê duyệt các quy hoạch mới; rà soát lại các quy hoạch đã được phê 

duyệt, thực hiện các thủ tục điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt cho 

phù hợp với thực tế. 

Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động nghiên cứu thực hiện các quy 

định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch như rà soát, đề xuất danh mục các quy 

hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh; rà soát danh mục 

các quy hoạch ngành, hàng, sản phẩm bãi bỏ theo quy định của Luật Quy hoạch; 

tập trung nghiên cứu triển khai xây dựng quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 

2021-2030 được phân công theo Luật Quy hoạch. 

- Nhìn chung các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, 

lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được triển khai theo đúng quy định hiện hành.  

- Các dự án quy hoạch sau khi được phê duyệt đều được các cơ quan liên 

quan công bố, tuyên truyền, phổ biến trên thông tin đại chúng theo quy định. 

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, các cấp, các ngành tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các sai sót, bất hợp lý, kịp thời chấn chỉnh và 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
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- Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-

BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. 

- Ngày 7/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 

08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

2.2. Kết quả đạt được 

Theo đánh giá của một số cơ quan: 

- Các quy hoạch được phê duyệt, điều chỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển của 

bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện căn cứ pháp lý để triển khai các hoạt động 

đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư. 

- Các quy hoạch là căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn, 

kế hoạch hàng năm, các chương trình, đề án của các cơ quan. 

- Các dự án quy hoạch sau khi được phê duyệt đều được công bố, tuyên 

truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng nhu cầu thông tin 

cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân địa phương nắm 

rõ chủ trương, quan điểm, mục tiêu phát triển, tiềm năng, cơ hội khai thác đầu 

tư. 

2.3. Các tồn tại hạn chế 

- Công tác lập và trình duyệt các quy hoạch của các cơ quan còn chậm.  

- Một số quy hoạch sau khi phê duyệt chưa phù hợp với tình hình thực tế, 

chất lượng quy hoạch còn thấp do tầm nhìn quy hoạch hạn chế, hầu hết chưa có 

tính dự báo dài hạn nên trong quá trình triển khai thực hiện còn phải điều chỉnh. 

- Định hướng phát triển chưa phù hợp với thực tiễn, số liệu tổng hợp của 

quy hoạch còn thiếu chi tiết, còn mang tính chủ quan và phụ thuộc vào chất 

lượng đơn vị tư vấn. 

- Việc tiếp cận của người dân với quy hoạch còn hạn chế; công tác kiểm 

tra, giám sát quy hoạch chưa được thực sự quan tâm đúng mức. 

- Giá trị tổng mức đầu tư các dự án dự kiến trong quy hoạch được phê 

duyệt đến khi triển khai thực hiện có nhiều thay đổi do chưa lường được hết các 
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yếu tố về chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, xây lắp,... dẫn đến việc chuẩn bị 

các nguồn lực thực hiện quy hoạch không sát với thực tế. 

- Công tác lập và quản lý quy hoạch hiện nay còn tràn lan, chồng chéo, 

chưa hiệu quả, chưa xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư các dự án đã quy hoạch.  

- Năng lực các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, cán bộ quản lý quy hoạch còn 

hạn chế. 

2.4. Đề xuất, kiến nghị  

- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch. Tăng cường 

quản lý và nâng cao chất lượng công tác lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện quy 

hoạch. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch. Tăng 

cường hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm.  

- Công khai quy hoạch, nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng đối với 

việc thực hiện quy hoạch.  

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quy hoạch.  

3. Về các chương trình đầu tư công  

3.1. Tình hình thực hiện 

- Chương trình mục tiêu quốc gia: Theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của 

Quốc hội và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016; Quyết định số 

1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020 

có 02 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia 

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

- Chương trình mục tiêu thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

của Chính phủ: Theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ, 

giai đoạn 2016-2020 có 21 Chương trình mục tiêu thuộc thẩm quyền phê duyệt 

chủ trương đầu tư của Chính phủ.  

- Chương trình mục tiêu của các địa phương: Tùy theo điều kiện, một số 

địa phương lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện một số Chương trình đầu tư 

công của địa phương như Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quảng Ninh.   
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Theo báo cáo, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đang tổ chức 

triển khai thực hiện các dự án thành phần, các dự án đầu tư thuộc các Chương 

trình. 

Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương 

trình bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền. Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt 

các dự án, các cơ quan thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, 

tuân thủ quy định của pháp luật. 

Quá trình triển khai thực hiện dự án cơ bản chấp hành các quy định hiện 

hành về quản lý đầu tư. Các nhà thầu thực hiện đáp ứng năng lực, kinh nghiệm 

để thực hiện các gói thầu, tiến độ thực hiện các gói thầu cơ bản đáp ứng được 

tiến độ thực hiện dự án. 

3.2. Kết quả đạt được 

Các chương trình đầu tư công đã góp phần hỗ trợ các bộ, ngành, địa 

phương trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc phạm vi 

quản lý, đặc biệt là các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

3.3. Tồn tại, hạn chế 

- Do đặc điểm các chương trình đầu tư công hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó khăn, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai mưa 

lũ, sạt lở.... trình độ nhận thức và năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế; nguồn thu 

trên địa bàn thấp, suất đầu tư các công trình hạ tầng cao, việc thu hút các doanh 

nghiệp tham gia đầu tư trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. 

- Các chương trình đầu tư công cần nguồn vốn đầu tư lớn để thực hiện, 

trong khi ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu, việc tham gia đóng 

góp từ nhân dân, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. 

- Năng lực quản lý đầu tư của các chủ chương trình, chủ đầu tư còn hạn 

chế. 

3.4. Đề xuất, kiến nghị 

- Tiếp tục hỗ trợ nguồn lực cho địa phương để thực hiện công tác phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như triển khai các Chương trình đầu tư công 

giai đoạn 2016-2020. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực 

quản lý đầu tư cho các chủ chương trình, chủ đầu tư dự án. 

- Có giải pháp xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ 

tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. 
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- Có cơ chế để một số địa phương có nguồn thu lớn (Tp Hồ Chí Minh, Tp 

Hà Nội) được thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn của 

địa phương. 

4. Về các dự án quan trọng quốc gia  

4.1. Về các dự án đang chuẩn bị đầu tư 

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước) đã tổ 

chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo kết quả thẩm định 02 Dự 

án: 

- Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo NCKT Dự án thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo số 7445/BC-

BKHĐT ngày 19/10/2018). 

Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1487/QĐ-TTg phê duyệt Báo cáo NCKT Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

- Dự án tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 Ngã tư Bảy Hiền – Cầu Sài Gòn: Đến 

nay, UBND thành phố HCM chưa báo cáo cụ thể về tiến độ hoàn thành Báo cáo 

NCTKT Dự án và khả năng cân đối NSĐP chi trả các chi phí thuê tư vấn thẩm 

tra trong kế hoạch năm 2018 để Hội đồng có căn cứ thuê tư vấn thẩm tra Dự án 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 606/TTg-CN ngày 

14/5/2018. 

Trong 5 tháng đầu năm 2019, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ 

giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà 

nước) đang tổ chức thẩm định 04 Dự án: 

- Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 

1: Ngày 08/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 256/QĐ-TTg về 

việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ngày 06/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

có Quyết định số 619/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định 

liên ngành phục vụ Hội đồng thẩm định nhà nước. Ngày 16/5/2019, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3227/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Kế hoạch thẩm 

định Báo cáo NCKT Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành xin ý kiến 

thành viên Hội đồng TĐNN.  

- Dự án tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao: Ngày 25/02/2019, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1094/BKHĐT-GSTĐĐT trình Thủ tướng 
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Chính phủ về việc thành lập hội đồng thẩm định Nhà nước để tổ chức thẩm định 

BCNCTKT Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.  

- Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: 

Ngày 24/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-TTg 

thành lập HĐTĐNN thẩm định báo cáo NCTKT Dự án. Thực hiện Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 

3486/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27/5/2019 xin ý kiến các thành viên HĐTĐNN 

về hồ sơ Dự án; văn bản số 3830/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06/6/2019 xin ý kiến 

về kế hoạch thẩm định Dự án.  

- Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn 

bản số 3499/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 28/5/2019 hướng dẫn trình tự, thủ tục 

thẩm định Dự án. 

4.2. Về các dự án đang thực hiện 

Đến cuối năm 2018, trên phạm vi cả nước có 20 dự án đang thực hiện có sử 

dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên thuộc tiêu chí dự án quan trọng 

quốc gia theo quy định tại Luật Đầu tư công. Trong số 20 dự án đang thực hiện, 

không có dự án nào được cập nhập vào Hệ thống thông tin.  

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn 

bản hướng dẫn việc tổ chức thẩm định điều chỉnh cho 02 dự án: 

- Dự án đường sắt đô thị TPHCM, tuyến 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến 

2 (Bến Thành - Tham Lương): Ngày 09/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 

văn bản 2980/BKHĐT-GSTĐĐT hướng dẫn UBND TPHCM tổ chức thẩm 

định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư. 

- Điều chỉnh TMĐT Dự án Thủy điện Sơn La: Ngày 21/3/2019, Thủ tướng 

Chính phủ có Quyết định số 307/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

nhà nước; Ngày 27/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 753/QĐ-

BKHĐT thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành phục vụ Hội đồng thẩm 

định Nhà nước thẩm định Tổng mức đầu tư Dự án thuỷ điện Sơn La. 

5. Về các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước  

5.1. Về công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư 

Theo số liệu tổng hợp trên Hệ thống thông tin, tổng kế hoạch vốn nhà nước 

đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước là 631.695 tỷ đồng. Giá trị khối lượng 

thực hiện 503.985 tỷ đồng, đạt 79,78% so với kế hoạch năm. Giá trị giải ngân 

463.717 tỷ đồng, đạt 73,41% so với kế hoạch. Riêng nguồn vốn đầu tư công: Kế 
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hoạch năm là 359.104 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 269.896 tỷ đồng, đạt 

75,16% so với kế hoạch năm. Giá trị giải ngân là 281.162 tỷ đồng, đạt 78,3% so 

với kế hoạch. 

Hầu hết số liệu báo cáo về kế hoạch vốn đầu tư các nguồn vốn từ ngân sách 

trung ương của các cơ quan không thống nhất với số liệu kế hoạch vốn năm 

2018 do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

giao.   

Một số cơ quan có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn đã được bố trí 

như: các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hòa 

Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Nghệ 

An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Cần 

Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang; các cơ quan: Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Đài Truyền hình VN, Bảo hiểm xã hội VN; Tập đoàn CN Cao 

su VN, Tập đoàn Dầu khí VN, Tổng công ty Hàng hải VN, Tổng công ty Hàng 

không VN, Tổng công ty Thuốc lá VN.  

5.2. Về các dự án đầu tư 

Theo số liệu báo cáo của 105 cơ quan trên Hệ thống thông tin, tình hình 

quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước được tổng hợp như sau: 

a) Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư  

- Về chủ trương đầu tư: Trong năm 2018, có 19.428 dự án có kế hoạch lập 

hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, đã được thẩm định 19.152 dự án, đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương là 23.666 dự án (trong đó có 10 dự án 

nhóm A, 621 dự án nhóm B, 23.035 dự án nhóm C). 

- Về quyết định đầu tư: Trong năm 2018 có 26.303 dự án được các cấp có 

thẩm quyền quyết định đầu tư (23 dự án nhóm A, 725 dự án nhóm B, 25.555 dự 

án nhóm C); trong số các dự án được quyết định đầu tư có 3.981 dự án sử dụng 

vốn ngân sách Trung ương, 181 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, 226 dự 

án sử dụng vốn ODA, 13.003 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, 477 dự 

án sử dụng vốn đầu tư công khác, 8.435 dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn 

đầu tư công. 

Đây là năm thứ 4 thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây 

dựng năm 2014, theo báo cáo của các cơ quan, nhìn chung công tác lập, thẩm 

định và phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư sử dụng 

vốn nhà nước phù hợp với quy định hiện hành. 
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b) Tình hình thực hiện các dự án 

Trong năm 2018 có 56.567 dự án thực hiện đầu tư (năm 2017 có 51.947  

dự án, năm 2016 có 45.147 dự án, năm 2015 có 29.506 dự án), trong đó có 

23.618 dự án chuyển tiếp, chiếm 41,8%; 32.949 dự án khởi công mới, chiếm 

58,2% (trong số các dự án khởi công mới có 16 dự án nhóm A, 601 dự án nhóm 

B, dự án nhóm C với 32.332 dự án); trong năm 2018 có 30.521 dự án kết thúc 

đầu tư đưa vào khai thác sử dụng, chiếm 54% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 

(trong đó có 15 dự án nhóm A, 553 dự án nhóm B, 29.953 dự án nhóm C). 

Trong số các dự án kết thúc đầu tư đưa vào khai thác sử dụng có 245 dự án có 

vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả. 

Một số cơ quan có số dự án khởi công lớn là: Lào Cai (1.219 dự án khởi 

công mới, chiếm 50% so với số dự án thực hiện), Phú Thọ (830 dự án khởi công 

mới, chiếm 51,2% so với số dự án thực hiện), Bắc Giang (1.244 dự án khởi công 

mới, chiếm 75,5% so với số dự án thực hiện), Sơn La (686 dự án khởi công mới, 

chiếm 42% so với số dự án thực hiện), Tp Hà Nội (1.430 dự án khởi công mới, 

chiếm 48% so với số dự án thực hiện), Bắc Ninh (624 dự án khởi công mới, 

chiếm 49% so với số dự án thực hiện), Thanh Hóa (1.495 dự án khởi công mới, 

chiếm 64,9% so với số dự án thực hiện), Hà Tĩnh (884 dự án khởi công mới, 

chiếm 61,5% so với số dự án thực hiện), Quảng Nam (736 dự án khởi công mới, 

chiếm 58,6% so với số dự án thực hiện), Quảng Ngãi (927 dự án khởi công mới, 

chiếm 44,5% so với số dự án thực hiện), Khánh Hòa (1.114 dự án khởi công 

mới, chiếm 77,8% so với số dự án thực hiện), Tp Hồ Chí Minh (1.605 dự án 

khởi công mới, chiếm 54,6% so với số dự án thực hiện), Long An (1.065 dự án 

khởi công mới, chiếm 51,5% so với số dự án thực hiện), An Giang (774 dự án 

khởi công mới, chiếm 54,2% so với số dự án thực hiện), Kiên Giang (727 dự án 

khởi công mới, chiếm 54,5% so với số dự án thực hiện), Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (3.281 dự án khởi công mới, chiếm 67,3% so với số dự án thực hiện), Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (3.577 dự án khởi công mới, chiếm 

84,3% so với số dự án thực hiện). 

Theo số liệu báo cáo, năm 2018 có 1.778 dự án chậm tiến độ, chiếm 3,1% 

số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ (trong đó số dự án nhóm A là 32 dự án, nhóm 

B là 382 dự án, nhóm C là 1.364 dự án). Các nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu 

là: do công tác giải phóng mặt bằng (863 dự án, chiếm 1,5% số dự án thực hiện 

trong kỳ); do thủ tục đầu tư (372 dự án, chiếm 0,7% số dự án thực hiện trong 

kỳ); do bố trí vốn không kịp thời (278 dự án, chiếm 0,49% số dự án thực hiện 

trong kỳ); do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (142 
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dự án, chiếm 0,25% số dự án thực hiện trong kỳ) và do các nguyên nhân khác 

(759 dự án, chiếm 1,34%  số dự án thực hiện trong kỳ). 

Trong năm 2018 có 2.434 dự án thực hiện đầu tư trong năm phải điều 

chỉnh, chiếm 4,3% tổng số dự án thực hiện trong kỳ, trong đó chủ yếu là: điều 

chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư (1.147 dự án, chiếm 2% số dự án thực hiện trong 

kỳ); điều chỉnh tiến độ đầu tư (881 dự án, chiếm 1,58% số dự án thực hiện trong 

kỳ); điều chỉnh vốn đầu tư (798 dự án, chiếm 1,4% số dự án thực hiện trong kỳ); 

điều chỉnh do các nguyên nhân khác (790 dự án, chiếm 1,37% số dự án thực 

hiện trong kỳ).  

Tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan, trong năm 2018 có 43.344 dự án 

trên tổng số 56.567 dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong 

kỳ thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đạt tỉ lệ 76,6%. 

Trong năm 2018, các cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành kiểm tra 

15.639 dự án (chiếm 27,8% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ), tổ chức 

đánh giá 22.265 dự án (chiếm 39,57% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ). 

Qua kiểm tra, trong năm đã phát hiện 25 dự án vi phạm quy định về thủ tục 

đầu tư; 54 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 422 dự án có thất thoát, lãng 

phí; 450 dự án phải ngừng thực hiện; trong đó các địa phương có số dự án phát 

hiện có thất thoát, lãng phí nhiều nhất là tỉnh Bắc Giang có 196 dự án, Phú Thọ 

có 111 dự án, Quảng Ngãi có 58 dự án. Các dự án có thất thoát lãng phí chủ yếu 

là các chi phí không hợp lý, được phát hiện trong giai đoạn thanh, quyết toán, 

kiểm toán. 

c) Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Theo số liệu tổng hợp của các cơ quan trên Hệ thống thông tin, trong năm 

2018, các cơ quan đã ưu tiên bố trí trả nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn 

nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công. Tổng số vốn thanh toán nợ đọng 

xây dựng cơ bản trong năm là 12.050 tỷ đồng. Số nợ đọng xây dựng cơ bản còn 

lại là 12.554 tỷ đồng. Một số đơn vị còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

lớn gồm: Hà Giang (709 tỷ đồng), Thái Nguyên (2.035 tỷ đồng), Phú Thọ (1.463 

tỷ đồng), Hòa Bình (111 tỷ đồng), Bắc Giang (124 tỷ đồng), Quảng Ninh (367 tỷ 

đồng), Vĩnh Phúc (627 tỷ đồng), Ninh Bình (4.480 tỷ đồng), Hà Tĩnh (676 tỷ 

đồng), Quảng Bình (309 tỷ đồng), Quảng Nam (314 tỷ đồng), Bình Định (825 tỷ 

đồng)…  

Một số tỉnh dùng khái niệm nợ giá trị khối lượng hoàn thành: Lạng Sơn 

(1.334,7 tỷ đồng). 
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Các đơn vị trên cần rà soát, làm rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản đến thời 

điểm hiện nay có thuộc đối tượng được thanh toán theo Điều 106 Luật Đầu tư 

công hay không. Trường hợp số nợ đọng phát sinh sau ngày 01/01/2015 là 

không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. 

5.3. Kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Trung ương được 

chấn chỉnh và có nhiều chuyển biến tích cực, nguồn vốn ngân sách được bố trí 

tập trung hơn, hiệu quả đầu tư bước đầu được nâng cao. Việc đầu tư từ các 

nguồn vốn nhà nước khác, đặc biệt từ nguồn vốn ngân sách địa phương và vốn 

đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước đã bước đầu có chuyển biến.  

5.4. Tồn tại, hạn chế 

- Thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư còn dài, một số quy định 

còn bất cập. 

- Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Nhiều dự án còn 

chậm tiến độ, phải điều chỉnh. 

 - Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. 

- Việc thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành trong thời gian qua ở một 

số cơ quan còn thấp. 

5.5. Đề xuất, kiến nghị 

a) Về công tác kế hoạch 

Chính phủ, các cơ quan các cấp bố trí đủ vốn theo kế hoạch cho các 

chương trình, dự án đầu tư; xem xét việc phân cấp cho các cơ quan cấp dưới 

được điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa bàn được 

phân cấp quản lý. 

b) Về công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư 

- Xem xét phân cấp trong việc thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán. 

- Một số nội dung về chi phí lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư 

chưa được hướng dẫn cụ thể. 

c) Quá trình khai thác, vận hành 

Một số công trình sau khi được đầu tư chưa có vốn duy tu, bảo dưỡng, bảo 

trì, đặc biệt các công trình giao các xã quản lý. Các đơn vị quản lý, vận hành 
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không có biện pháp quản lý, tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng, quản lý 

công trình phù hợp dẫn đến công trình nhanh xuống cấp, hiệu quả chưa cao. 

6. Tình hình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức PPP 

6.1. Tình hình thực hiện  

Theo báo cáo trên Hệ thống thông tin, có 32 cơ quan có số liệu về dự án 

PPP (Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 31 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương). Tuy 

nhiên, còn nhiều cơ quan chưa báo cáo và nhiều cơ quan có báo cáo nhưng số 

liệu không đầy đủ, thiếu thông tin về số dự án kiểm tra, đánh giá, số liệu về vốn 

đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải là 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết một số hợp đồng dự án theo hình thức 

BOT nhiệt điện, giao thông nhưng không có số liệu báo cáo. 

Theo số liệu tổng hợp của 32 cơ quan, có 334 dự án theo hình thức PPP 

thực hiện các thủ tục đề xuất dự án (gồm 99 dự án do cơ quan nhà nước đề xuất, 

235 dự án do nhà đầu tư tự đề xuất). Trong năm có 47 dự án có quyết định đầu 

tư, 35 dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, 10 dự án được cấp/điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (trước ngày 19/6/2018 là ngày có hiệu lực của Nghị 

định số 63/2018/NĐ-CP), 28 dự án hoàn tất thủ tục về Hợp đồng dự án. 

Tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan trong năm 2018 có 48 dự án trên 

tổng số 135 dự án đầu tư theo hình thức PPP thực hiện đầu tư trong kỳ thực hiện 

báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đạt tỉ lệ 35,5%; trong năm có 57 dự án được 

kiểm tra, 28 dự án được đánh giá.  

Tổng vốn đầu tư của các dự án PPP theo kế hoạch trong năm là 77.005 tỷ 

đồng, trong đó vốn đầu tư công tham gia là 1.638 tỷ đồng, chiếm 2,13%; vốn 

chủ sở hữu của các nhà đầu tư là 22.353 tỷ đồng, chiếm 29%; vốn vay thương 

mại là 53.012 tỷ đồng, chiếm 68,8%. Tổng giá trị thực hiện là 36.201 tỷ đồng, 

đạt 47% so với kế hoạch. 

6.2. Kết quả đạt được 

Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn rất hạn chế so với nhu cầu 

đầu tư, việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP trong các năm qua 

cũng như trong năm 2018 là chủ trương đúng của Đảng và nhà nước nhằm 

khuyến khích và mở rộng thu hút nguồn lực đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân 

sách của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút 

đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước. 
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6.3. Khó khăn vướng mắc 

- Một số quy định của pháp luật chưa thực sự phù hợp với thực tế. 

- Các dự án BOT giao thông hiện nay chủ yếu do các nhà đầu tư trong nước 

thực hiện, chưa thu hút được vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án BOT.  

- Vị trí trạm thu phí, mức thu phí còn nhiều bất cập, thiếu minh bạch. 

- Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước về tính hiệu quả của dự án 

(như: mức lợi nhuận của nhà đầu tư, thời hạn nhà đầu tư được Nhà nước nhượng 

quyền thu phí của người sử dụng dịch vụ, giá sử dụng công trình/dịch vụ công, 

mức độ tham gia của Nhà nước) chưa rõ ràng. Năng lực giám sát về cơ chế thu 

phí còn yếu, thiếu minh bạch trong quá trình quản lý hợp đồng.  

- Kinh nghiệm đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý vận hành và năng lực tài 

chính, kỹ thuật còn rất hạn chế.  

- Một số dự án BOT huy động nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư và các 

ngân hàng thương mại là các doanh nghiệp nhà nước (hoặc doanh nghiệp nhà 

nước cổ phần hóa) chủ yếu là vốn tín dụng ngắn hạn nhưng lại được sử dụng 

cho đầu tư dài hạn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro an toàn hệ thống ngân hàng. 

- Các dự án BOT nhiệt điện thời gian chuẩn bị, đàm phán Hợp đồng dài, cơ 

chế ngoại tệ, ưu đãi đầu tư chưa thống nhất. 

- Các dự án thực hiện theo hình thức BT chậm triển khai thực hiện, một số 

dự án gặp khó khăn do chưa có nguồn thanh toán cho nhà đầu tư do chưa có 

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thanh toán theo hình thức này.  

6.4. Đề xuất, kiến nghị 

- Về cơ chế chính sách: các cơ quan đề xuất xem xét hoàn thiện một số quy 

định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư như: vấn 

đề ưu đãi tiền thuê đất, sử dụng đất, quy trình lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế thanh 

toán theo hợp đồng BT bằng quỹ đất. 

- Các bộ, ngành Trung ương và địa phương chủ động truyền thông và xúc 

tiến đầu tư các dự án PPP tới các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài 

nước, đồng thời tăng cường sự chia sẻ thông tin tới người dân.  

- Cần tăng cường công tác giám sát của Quốc hội, của người dân thông qua 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường giám sát việc triển 

khai thực hiện các dự án BOT, để bảo đảm đúng trách nhiệm của từng Bên, tạo 

sự công khai, minh bạch trong thực thi các chính sách thực hiện các dự án đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư (PPP). 
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7. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác 

7.1. Tình hình thực hiện  

Theo số liệu tổng hợp trên Hệ thống thông tin, năm 2018 có 59 cơ quan có 

số liệu tổng hợp báo cáo về các dự án sử dụng nguồn vốn khác, gồm Tổng công 

ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam và 56/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.  

Tổng hợp số liệu từ các cơ quan, có 6.720 dự án nộp hồ sơ đề nghị phê 

duyệt chủ trương đầu tư (trong đó có 492 dự án đầu tư nước ngoài, 6.228 dự án 

đầu tư trong nước); 3.835 dự án được phê duyệt chủ trương, đạt 57% so với số 

dự án nộp hồ sơ; 3.608 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 4.394 

dự án được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Số dự án thực hiện đầu 

tư trong kỳ là 6.942 dự án (trong đó 4.516 dự án thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư; 2.426 dự án thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư), tổng vốn đầu tư đăng ký trong năm là 980.364 tỷ đồng. Trong năm 

2018 có 4.387 dự án được kiểm tra, đánh giá, đạt tỷ lệ 63%.  

Qua kiểm tra, đánh giá phát hiện có 540 dự án có vi phạm quy định liên 

quan đến quản lý đầu tư; 160 dự án có vi phạm về bảo vệ môi trường, 205 dự án 

có vi phạm về sử dụng đất và quản lý tài nguyên, 48 dự án vi phạm quy định về 

sử dụng đất đai; đã thu hồi 426 Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. 

Trong năm có 782 dự án kết thúc đầu tư (234 dự án đầu tư nước ngoài, 350 

dự án đầu tư trong nước); 2.671 dự án đi vào khai thác, vận hành; 342 dự án có 

lợi nhuận, tổng số tiền từ các dự án sử dụng nguồn vốn khác nộp ngân sách là 

khoảng 60.482 tỷ đồng (trong đó các dự án đầu tư nước ngoài nộp 40.833 tỷ 

đồng). 

7.2. Kết quả đạt được 

Công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác đã được tăng 

cường qua việc quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án của cơ quan quản lý 

đầu tư các cấp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như đóng góp của các 

dự án sử dụng nguồn vốn khác vào tăng trưởng của nền kinh tế.  

7.3. Tồn tại, hạn chế 

- Một số các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chưa nghiên cứu, tìm 

hiểu đầy đủ các quy định pháp luật về công tác giám sát, đánh giá đầu tư khi 

thực hiện dự án đầu tư nên chưa thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định 

kỳ theo quy định. 
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- Số lượng các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có báo cáo tình hình 

thực hiện dự án đầu tư định kỳ còn thấp so với số lượng dự án đang hoạt động; 

các báo cáo định kỳ của các tổ chức kinh tế có chất lượng chưa cao, nhiều báo 

cáo chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu quản lý, nội dung báo cáo còn sơ 

sài, mang tính đối phó, chưa thể hiện cụ thể tình hình triển khai, thực hiện dự án, 

chưa cập nhật tình hình thực hiện dự án theo biểu mẫu báo cáo. Một số nội dung 

báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư còn lẫn lộn, không chính xác, 

dẫn đến các cơ quan quản lý nhà nước không nắm được đầy đủ thông tin về hoạt 

động đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác, chất lượng các báo cáo tổng hợp 

của các cơ quan vì thế chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Các loại báo cáo của các tổ chức kinh tế phải thực hiện còn nhiều, chồng 

chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước, mất nhiều thời gian của doanh nghiệp. 

7.4. Đề xuất, kiến nghị 

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá giải quyết kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc của các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trong quá trình chuẩn bị, thực 

hiện các dự án. 

8. Tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng 

8.1. Tình hình thực hiện  

Theo số liệu trên Hệ thống thông tin, năm 2018 có 35/63 tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương có số liệu tổng hợp báo cáo về công tác giám sát đầu tư 

của cộng đồng. Một số tỉnh chưa triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng 

đồng như: Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên… 

Tổng hợp số liệu báo cáo của 35/63 địa phương, có 17.415 dự án được 

giám sát đầu tư của cộng đồng, gồm: 8.091 dự án sử dụng vốn và công sức cộng 

đồng, vốn ngân sách cấp xã, vốn tài trợ trực tiếp cho xã; 8.467 dự án đầu tư 

công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư theo hình 

thức PPP; 848 dự án sử dụng vốn khác.  

Thông qua giám sát đầu tư của cộng đồng phát hiện 416 dự án có vi phạm; 

370 dự án đã có thông báo kết quả xử lý vi phạm; 81 dự án chủ đầu tư đã thực 

hiện khắc phục vi phạm theo thông báo.  

8.2. Kết quả đạt được 

Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đã kịp thời phản ánh đến các cơ 

quan chức năng những vụ việc cần phải chấn chỉnh, xử lý, kiến nghị những vụ 
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việc làm ảnh hưởng chất lượng công trình, an toàn, vệ sinh môi trường, đời sống 

của nhân dân, góp phần hạn chế việc tiêu cực lãng phí ngân sách, tiền của nhân 

dân. 

8.3. Tồn tại, hạn chế 

- Một số nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm, phát huy vai trò của 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại một 

số xã, phường, thị trấn hoạt động còn lúng túng, thậm chí có nơi thực hiện các 

nội dung giám sát sai chức năng nhiệm vụ của Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng.  

- Một số thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn e dè, ngại 

đụng chạm, chưa phản ánh kịp thời những bất cập trong quá trình giám sát. 

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giám sát còn nhiều hạn chế. 

- Nhiều địa phương chưa kịp thời giải quyết, xử lý những trường hợp vi 

phạm theo như kiến nghị, phản ánh của người dân, làm hạn chế hoạt động của 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng không có trình độ chuyên môn, không 

có phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác giám sát theo yêu cầu, thiếu chủ 

động trong việc tập hợp tài liệu để phục vụ cho hoạt động giám sát nên chủ yếu 

chỉ mang tính trực quan, do vậy đã gặp phải những khó khăn nhất định trong quá 

trình thực hiện. 

- Chi phí hỗ trợ cho công tác giám sát đầu tư của cộng đồng còn thấp. 

8.4. Đề xuất, kiến nghị 

- Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện phát huy vai trò 

hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời cần quan tâm tổ 

chức quán triệt cho cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị hiểu rõ 

về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là tổ chức 

giám sát của nhân dân. 

- Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức các Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng đủ mạnh, góp phần giúp cho tổ chức này hoạt động có hiệu quả. 

- Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tập huấn, tọa đàm trao đổi rút kinh 

nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động và kịp thời giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 
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- Chính quyền các cấp tạo điều kiện để Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng được tiếp cận, nghiên cứu thông tin các dự án, công trình sẽ thi công trên 

địa bàn, bố trí kinh phí cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân 

dân tham gia công tác giám sát, nhất là người dân có am hiểu về đầu tư, xây 

dựng nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các tiêu cực trong quá 

trình thi công.  

III. ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

1. Đánh giá chung về công tác thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 

Nhiều cơ quan đã cố gắng trong việc triển khai và thực hiện công tác giám 

sát, đánh giá đầu tư, cập nhật các quy định mới, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn 

trực thuộc, các chủ đầu tư cập nhật số liệu tổng hợp, tình hình thực hiện các dự 

án đầu tư vào Hệ thống thông tin. Việc cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tin, 

góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư, 

giảm bớt khối lượng báo cáo giấy, hướng đến mục tiêu các thông tin của các 

chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước sẽ được đăng tải trên mạng internet 

theo quy định để các tổ chức, cá nhân và xã hội tra cứu và cùng giám sát, đánh 

giá.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, cán bộ, công chức còn hạn chế về công 

nghệ thông tin, nghiệp vụ; chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, các mẫu 

biểu hướng dẫn, các thông tin báo cáo còn nhiều sai sót. Đặc biệt khi số liệu của 

một cơ quan không chính xác (sai đơn vị tính), các số liệu thiếu tính hợp lý, đã 

ảnh hưởng đến độ chính xác, tiến độ tổng hợp số liệu chung của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư do phải rà soát, chuẩn xác lại các số liệu. 

Các hệ thống thông tin về tình hình đầu tư, doanh nghiệp, giải ngân vốn 

đầu tư, đất đai, môi trường, lao động chưa được liên thông giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước dẫn đến việc các cơ quan, tổ chức kinh tế, người dân khi thực 

hiện các hoạt động đầu tư còn phải truy cập, báo cáo nhiều cơ quan, nhiều nội 

dung còn trùng lắp, tốn nhiều thời gian thực hiện.  

2. Về tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp 

luật liên quan đến đầu tư 

Trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền đã tích cực 

nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến 

đầu tư. Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn giúp các cơ 
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quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức kinh tế và người dân thuận lợi hơn 

trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan và đánh giá của người dân, một số 

văn bản quy phạm pháp luật được ban hành chưa kịp thời, một số văn bản quy 

phạm pháp luật có nội dung còn chồng chéo, cá biệt có những nội dung chưa 

phù hợp với thực tế. Hệ quả dẫn đến vướng mắc phát sinh khi thực hiện, có nội 

dung phải điều chỉnh ngay sau khi văn bản được ban hành, chưa có hiệu lực. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật còn hạn 

chế. Một số cơ quan, tổ chức kinh tế còn chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định 

của pháp luật, dẫn đến quá trình thực hiện còn sai sót, không đúng trình tự thủ 

tục đầu tư. 

3. Về tình hình quản lý quy hoạch 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư, công tác quy hoạch phải đi 

trước một bước, là định hướng, căn cứ để triển khai các chương trình, dự án đầu 

tư. Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ đã tích cực xây dựng các quy hoạch 

tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực làm căn cứ xây dựng kế 

hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm; là cơ sở kêu gọi 

và thu hút đầu tư từ các tổ chức kinh tế và người dân.  

Tuy nhiên, một số quy hoạch có chất lượng chưa cao, tầm nhìn ngắn hạn, 

năng lực thực hiện của cán bộ còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến quá trình thực 

hiện các hoạt động đầu tư. 

Nguồn vốn đầu tư cho công tác lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch 

còn hạn chế, một số ngành, lĩnh vực đặc thù tư vấn trong nước không đủ năng 

lực nhưng chưa có cơ chế, nguồn lực thuê tư vấn nước ngoài. 

Công tác công bố, tổ chức thực hiện, nguồn lực thực hiện quy hoạch còn 

hạn chế dẫn đến hiệu quả thực hiện quy hoạch không cao. 

4. Về các dự án quan trọng quốc gia 

- Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: công tác chuẩn bị 

hồ sơ các dự án của các cơ quan còn chậm, chất lượng không bảo đảm, còn 

nhiều hạn chế nên trong quá trình thẩm định phải hoàn thiện bổ sung, ảnh hưởng 

đến tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án. 

- Đa số các dự án đang trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề thuộc 

tiêu chí về dự án QTQG chưa thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 2 và 

Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính 
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phủ (mới có 04 dự án thực hiện báo cáo: Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị 

thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; 02 dự 

án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) 

và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương); dự án đường sắt đô thị tuyến Yên 

Viên – Ngọc Hồi). 

5. Về tình hình thực hiện các chương trình đầu tư công, dự án đầu tư 

sử dụng vốn nhà nước 

Mặc dù các cơ quan đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các chương 

trình đầu tư công, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, tổng hợp số 

liệu báo cáo của các cơ quan, tình hình thực hiện vốn đầu tư trong năm 2018 

chưa đạt kế hoạch, nhiều dự án vẫn còn chậm tiến độ, tỷ lệ các dự án phải điều 

chỉnh vẫn còn cao. 

Trong khi nguồn vốn còn hạn chế, việc giải ngân không đạt kế hoạch, ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các dự án chậm tiến độ là một trong 

những nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả 

đầu tư, tác động tiêu cực đến nền kinh tế; các dự án đầu tư phải điều chỉnh, đặc 

biệt là tăng tổng mức đầu tư một mặt gây rất nhiều khó khăn cho công tác cân 

đối nguồn vốn thực hiện, mặt khác cũng ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu 

tư.  

Số lượng các dự án có báo cáo giám sát, được kiểm tra, đánh giá còn thấp 

so với tổng số các dự án thực hiện trong kỳ (số dự án sử dụng vốn nhà nước có 

báo cáo giám sát mới đạt 76,6%, các dự án có sử dụng vốn nhà nước được kiểm 

tra mới đạt 27,8%, số dự án có sử dụng vốn nhà nước được đánh giá đạt 

39,57%). Số liệu trên cho thấy, các cơ quan quản lý nhà nước chưa tích cực 

trong việc theo dõi, kiểm tra đối với các chương trình, dự án đầu tư. Việc thực 

hiện quyết toán các dự án hoàn thành trong thời gian qua ở một số cơ quan còn 

thấp. 

Trong thời gian tới, điều kiện nguồn vốn đầu tư vẫn còn rất nhiều khó 

khăn, trong khi nhu cầu đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, đề nghị các cơ quan 

xem xét kỹ lưỡng quá trình lựa chọn các chương trình, dự án thực hiện đầu tư, 

khởi công mới, ưu tiên các dự án phục vụ an sinh xã hội, phù hợp khả năng cân 

đối của nguồn ngân sách, tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. Các cơ quan cần 

tích cực theo dõi, kiểm tra, trên cơ sở đó chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các phát 

sinh trong quá trình đầu tư, bảo đảm các dự án đã có trong kế hoạch được thực 

hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư, tiến độ đầu tư, chất lượng công trình, thời hạn 

đưa công trình vào khai thác sử dụng. 
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Các cơ quan quản lý nhà nước cần kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn, giải 

quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan trong quá trình đầu tư 

các chương trình, dự án. 

6. Về tình hình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức PPP 

Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù bước đầu đã đạt được nhiều kết quả, thu 

hút thêm các nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân tham gia hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng xã hội. Tuy nhiên, đây là hình thức đầu tư mới, năng lực xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật, năng lực triển khai thực hiện đầu tư của các cơ quan 

quản lý nhà nước, các nhà đầu tư cũng còn nhiều hạn chế. Do đó, việc đầu tư 

theo hình thức PPP vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn 

thiện trong thời gian tới. 

Việc lựa chọn dự án đầu tư, thứ tự đầu tư các dự án chưa hợp lý. Đa số các 

dự án tập trung trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo phương thức cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường độc đạo hiện hữu nên chưa bảo đảm quyền lựa chọn của 

người tham gia giao thông. Việc thu hút nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chủ yếu 

dựa vào vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, chính sách chưa ổn định gây khó khăn 

trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài. 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn bất cập, thiếu minh bạch, công 

tác thiết kế, dự toán còn sai sót và chưa chặt chẽ làm tăng giá trị dự toán công 

trình. 

Hầu hết các dự án đều chỉ định thầu, nhưng nhiều nhà đầu tư nguồn lực hạn 

chế dẫn đến những vi phạm trong quá trình thực hiện, vận hành và khai thác 

công trình. 

Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc, chưa đồng bộ, làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án. 

7. Về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác 

Trong năm 2018, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt tạo môi trường 

đầu tư thông thoáng, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính 

phủ kiến tạo, thu hút được nhiều dự án lớn, tạo công ăn, việc làm, thu nhập cho 

người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Theo tổng hợp số liệu từ các cơ quan, một số dự án gặp vướng mắc trong 

thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án. Đồng thời, thực tế cũng 

gặp không ít các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư chưa thực hiện đúng các quy định, 

hạn chế về năng lực tài chính, cá biệt có các dự án còn sai sót trong vấn đề quy 
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hoạch, sử dụng đất đai, gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, chế độ 

đãi ngộ với người lao động còn bất cập,… 

Song song với việc cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng nhằm thu hút 

các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước 

cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật tới các nhà đầu tư; 

có kế hoạch giám sát, đánh giá phù hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng 

mắc; đồng thời cũng kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hành vi vi phạm các quy 

định của pháp luật, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, chống các hành vi gian 

lận, vi phạm pháp luật. 

8. Về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng 

Nhiều địa phương chưa có số liệu tổng hợp báo cáo về công tác giám sát 

đầu tư của cộng đồng. Việc thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư của cộng đồng 

nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc triển khai các hoạt động 

đầu tư. 

Đề nghị Lãnh đạo các địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tạo 

điều kiện thuận lợi, tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia công tác 

giám sát đầu tư của cộng đồng đúng pháp luật.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Qua tổng hợp tình hình và kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương, Tập đoàn 

kinh tế, Tổng công ty: 

1. Đối với các cơ quan không gửi báo cáo, chưa cập nhật báo cáo trên Hệ 

thống thông tin (nêu tại Mục I): yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tổ chức kiểm 

điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. Kết 

quả xử lý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

trong kỳ báo cáo tiếp theo. 

Đối với Ủy ban Dân tộc 3 kỳ liền không có báo cáo, đề nghị nghiêm túc 

kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

2. Kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu 

tư trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực 

về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các đối 

tượng liên quan. Bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát và đánh giá 

đầu tư. 
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3. Chủ động trong việc sử dụng Hệ thống thông tin trong công tác giám sát, 

đánh giá đầu tư. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện 

tốt việc báo cáo trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống 

thông tin theo quy định. 

4. Thực hiện nghiêm việc xử lý hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo 

giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đặc biệt là xử lý các chủ đầu tư không thực hiện 

Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về kết quả xử lý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kỳ báo cáo 

tiếp theo. 

5. Nghiên cứu, xem xét các đề xuất kiến nghị của các cơ quan được tổng 

hợp tại Mục II; đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Mục III của văn bản 

này: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ rà soát sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 

sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất; tăng cường phân cấp quản lý, gắn trách nhiệm cho các đơn vị cơ sở. 

- Tích cực triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đầu tư và các quy định pháp 

luật liên quan; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án, 

bảo đảm mục tiêu, hiệu quả hoạt động đầu tư. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp công tác giám sát và đánh giá năm 2018 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các báo cáo của các cơ quan trên Hệ thống 

thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn 

nhà nước, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và có ý kiến chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội, UBKT Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ KH&ĐT: các đ/c Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong Bộ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng Công ty 91; 

- UBND và Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Lưu: VT, GSTĐĐT (NQT.     b). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Kèm theo văn bản số             /BKHĐT-GSTĐĐT ngày      /    /2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 

 

1. Biểu tổng hợp danh sách các cơ quan không gửi báo cáo giám sát, đánh giá 

tổng thể đầu tư năm 2018 hoặc có gửi báo cáo nhưng còn sai sót. 

2. Phụ biểu 1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ. 

3. Phụ biểu 2. Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công. 

4. Phụ biểu 3. Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng 

vốn nhà nước. 

- Biểu tổng hợp Số dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong kỳ. 

- Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 

- Biểu tổng hợp vốn đầu tư trong kỳ các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2018. 

5. Phụ biểu 4. Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư 

theo hình thức PPP. 

- Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP. 

6. Phụ biểu 5. Tình hình thực hiện giám sát đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn 

khác. 

- Biểu tổng hợp về tình hình thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác. 

7. Phụ biểu 6. Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng. 

8. Phụ biểu 7. Tổng hợp danh sách và thông tin về các dự án QTQG đang thực 

hiện (chưa quyết toán). 

 

----------------------- 
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BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH  

Các cơ quan không gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 

2018 hoặc có gửi báo cáo nhưng còn sai sót 

 

1. Các cơ quan không báo cáo trên Hệ thống thông tin hoặc có bản dự 

thảo báo cáo trên Hệ thống thông tin nhưng chưa duyệt chính thức (các số 

liệu dự thảo không được tổng hợp): 18 cơ quan: 

(1) Tỉnh Hải Dương; 

(2) Tỉnh Hưng Yên; 

(3) Tỉnh Bến Tre;  

(4) Bộ Quốc phòng; 

(5) Bộ Giao thông vận tải; 

(6) Bộ Y tế; 

(7) Ủy ban Dân tộc;  

(8) Văn phòng Quốc hội; 

(9) Văn phòng Chính phủ; 

(10) Tòa án nhân dân tối cao; 

(11) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  

(12) Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

(13) Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 

(14) Ngân hàng Phát triển Việt Nam;  

(15) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 

(16) Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 

(17) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 

(18) Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. 

2. Các cơ quan không báo cáo trên Hệ thống thông tin nhưng có gửi 

báo cáo bằng văn bản (số liệu của các cơ quan này không được tổng hợp): 7 cơ 

quan: 

(1) Văn phòng Chính phủ (văn bản số 2408/VPCP-KHTC ngày 26/3/2019); 

(2) Văn phòng Quốc hội (văn bản số 666/BC-VPQH ngày 07/3/2019); 
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(3) Bộ Quốc phòng (văn bản số 2005/BC-BQP ngày 27/02/2019); 

(4) Bộ Xây dựng (văn bản số 13/BC-BXD ngày 28/02/2018); 

(5) Bộ Y tế (văn bản số 1474/BYT-KHTC ngày 20/3/2019); 

(6) Tòa án nhân dân tối cao (văn bản số 98/BCGSĐT ngày 30/01/2019); 

(7) Tỉnh Hưng Yên (văn bản số 24/BC-UBND ngày 27/2/2019); 

3. Các cơ quan chỉ gửi Phụ biểu số liệu, không có thuyết minh báo cáo 

trên Hệ thống thông tin: 25 cơ quan: 

a) 14 tỉnh: Hà Giang (file đính kèm không phải báo cáo giám sát, dánh giá 

tổng thể đầu tư), Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Trà Vinh, Sóc 

Trăng, Đồng Tháp. 

b) 08 bộ và cơ quan Trung ương: Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước. 

c) 03 tập đoàn, tổng công ty: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty 

Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Thép Việt Nam.  

4. Các cơ quan không nhập đầy đủ các số liệu báo cáo hoặc sai đơn vị 

tính như: 20 cơ quan: 

a) 11 bộ và cơ quan Trung ương: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 

Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam; Văn phòng Trung 

ương Đảng, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh. 

b) 04 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Hải Phòng, Nam Định, 

Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh, Bến 

Tre, Đồng Tháp, Cà Mau;  

c) 05 tập đoàn, tổng công ty: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty 

Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. 

------------------------- 

 

 

 


