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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu  

năm 2019, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân  

vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2019 

(Báo cáo trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc  

ngày 26 tháng 9 năm 2019) 

-               - 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo chương trình công 

tác của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Chính 

phủ và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy 

phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Nhìn chung, tình hình kinh tế - 

xã hội 8 tháng và ước 9 tháng cơ bản tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, sản xuất 

kinh doanh và các mặt xã hội đều có bước tiến bộ, tăng trưởng khá, hướng tới 

hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch năm 2019 đã đề ra. 

Tuy nhiên, vấn đề phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một “điểm 

mờ” trong bức tranh sáng của tổng thể của nền kinh tế. Việc phân tích, làm rõ 

các nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, 

từng cá nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả là rất 

cần thiết. Đây là mục đích chủ yếu của Hội nghị ngày hôm nay. 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã có báo cáo số 6955/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 về 

Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019, các 

giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

trong những tháng còn lại của năm 2019, sau đây xin được báo cáo tóm tắt 

những nội dung chủ yếu như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2019 

1. Về phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 

Tổng số vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019 được Quốc hội quyết định là 

429.300 tỷ đồng. Trước 31/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng 

Chính phủ giao kế hoạch chi tiết đạt trên 367.000 tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán. 

Như vậy, tỷ lệ kế hoạch vốn được giao sẵn sàng để giải ngân là khá cao. Số vốn 

chưa giao kế hoạch chi tiết chỉ chiếm 14,5%, không phải là nguyên nhân trực 
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tiếp, chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, ngay cả đối với số vốn đã được 

giao kế hoạch nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp. 

Trong năm 2019, căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội, chỉ 

đạo của Chính phủ, trên cơ sở tổng hợp phương án đề xuất của các bộ, ngành, 

địa phương và kết quả rà soát các dự án đảm bảo đủ, đúng thủ tục đầu tư theo 

quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ giao 

tiếp kế hoạch chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương. Lũy kế đến nay, số vốn 

được giao kế hoạch đạt trên 391.000 tỷ đồng, bằng 92,16% dự toán. 

Số vốn còn lại chưa giao kế hoạch khoảng 33.683,878 tỷ đồng, chủ yếu là 

do chưa có danh mục dự án, dự án chưa đủ thủ tục, một số bộ, ngành, địa 

phương xin giảm kế hoạch và trả lại vốn, chờ điều chỉnh chủ trương của cấp có 

thẩm quyền, lúng túng trong công tác điều chỉnh... (chi tiết đã được nêu trong 

báo cáo chính). Trong đó, nổi lên một số vấn đề sau: 

- Vốn TPCP còn lại chưa giao là 4.265,681 tỷ đồng, đây là số vốn đã được 

giao dự toán nhưng do Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và một số địa phương 

không phân bổ hết được cho các dự án do dự án chưa đủ thủ tục, do tính toán lại 

khả năng giải ngân đạt thấp và đề nghị giảm kế hoạch. 

- Vốn NSTW trong nước còn lại chưa giao là 15.071,901 tỷ đồng, mặc dù 

đã được giao dự toán nhưng một số bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thiện danh 

mục dự án đủ thủ tục, chờ điều chỉnh chủ trương của cấp có thẩm quyền, trong 

đó lớn nhất là 7.040 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng (đầu tư từ nguồn lợi nhuận sau 

thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Viettel) được Chính phủ cho phép 

hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đến 31/10/20191; 2.860 tỷ đồng của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam (đầu tư từ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được 

chia) do đề xuất chưa phù hợp với đối tượng đầu tư công theo quy định của pháp 

luật; 1.952,859 tỷ đồng của các địa phương dự kiến bố trí cho dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng hiện đang chờ Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình2...   

- Vốn nước ngoài (ODA) còn lại chưa giao là 14.346,292 tỷ đồng, bên cạnh 

việc các dự án đang chờ hoàn thiện thủ tục, nhất là thủ tục điều chỉnh, gia hạn 

hiệp định, đáng chú ý số vốn do 03 Bộ và 06 địa phương3 đề nghị giảm kế 

hoạch, trả lại vốn là khá lớn (8.517,909 tỷ đồng); số vốn dự kiến thu hồi là 

10.078,626 tỷ đồng, trong trường hợp một số dự án ODA quy mô lớn kịp hoàn 

thiện thủ tục đầu tư (như các dự án đường sắt đô thị của Hà Nội, Thành phố Hồ 

                                           
1 Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 16/7/2019. 
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6507b/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 trình Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8  năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020. 
3 Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 06 địa phương (Hà Giang, Phú 

Thọ, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Bến Tre, Vĩnh Long) trả lại ngân sách trung ương, không có nhu cầu sử dụng. 
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Chí Minh), có thể báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển số vốn dự kiến thu 

hồi này cho các dự án đó. 

Tóm lại, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công cần phải đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật, tránh tình trạng vi phạm, giao sai, giao vượt tổng mức đầu 

tư, giao khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép... nhưng làm rõ nguyên nhân 

và trách nhiệm liên quan đến việc giao kế hoạch chậm, giao nhiều lần (bao gồm cả 

giao kế hoạch từ trung ương cho các bộ, ngành, địa phương và từ các bộ, ngành, 

địa phương cho các ban quản lý dự án, đơn vị thực hiện) là cần thiết. 

Về khách quan, năm 2019 là năm có nhiều điều chỉnh trong kế hoạch trung 

hạn, như sử dụng dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương, điều chỉnh cắt 

giảm, bổ sung vốn và danh mục dự án... nên mất nhiều thời gian rà soát, xét 

duyệt của các cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật, trong khi đó danh 

mục và số vốn kế hoạch trung hạn là điều kiện tiên quyết để giao kế hoạch vốn 

hằng năm. 

Mặc dù vậy, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó công tác kế 

hoạch hóa đầu tư công còn nhiều bất cập cả ở các cơ quan tổng hợp và ở các bộ, 

ngành, địa phương, lập kế hoạch chưa sát với thực tế, chưa tính toán kỹ khả 

năng giải ngân, có tâm lý xây dựng nhu cầu vốn cao nhưng phân bổ cho các dự 

án chưa hợp lý, chưa phù hợp với nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, thậm chí còn dự 

kiến bố trí cho những dự án chưa đủ thủ tục nên dẫn tới không thể giao được kế 

hoạch theo quy định pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa chủ động tham 

mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong công tác 

giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019; chưa kiên quyết, còn nể nang, chờ 

đợi thủ tục dự án của các bộ, ngành, địa phương nên dẫn tới mất nhiều thời gian 

tổng hợp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp trong việc rà soát, có ý 

kiến góp ý còn mất nhiều thời gian, có trường hợp kéo dài vài tháng, phải có chỉ 

đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Chính phủ mới triển khai giao kế hoạch được. 

2. Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg và Công điện số 

1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị và Công điện nêu 

trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản4 đề nghị các bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương triển khai các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-

CP, yêu cầu phân bổ toàn bộ số vốn đầu tư năm 2019 đã được giao dự toán; đã 

tổ chức ba đoàn công tác liên ngành làm việc với 12 tỉnh, thành phố5 để kiểm 

tra, hướng dẫn, giải thích, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. Kết thúc các đoàn công tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ, cập nhật tình hình cơ bản đạt được kết quả tích cực. 

                                           
4 Các văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 21 tháng 3 năm 2019, số 4999/BKHĐT-TH ngày 21 tháng 7 năm 2019. 
5 Các tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 

Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ và Tiền Giang.  
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Thực hiện Công điện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ngay văn bản số 

5934/BKHĐT-TH ngày 23/8/2019 gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị khẩn 

trương triển khai ngay các thủ tục cần thiết để phấn đấu giao tối đa số vốn kế 

hoạch còn lại chưa giao. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công 

thư số 6031/BKHĐT-TH ngày 27/8/2019 gửi các đồng chí lãnh đạo các bộ, 

ngành, địa phương đề nghị quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

trong việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với các bộ, cơ quan trung 

ương trong việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc nhằm giao hết số 

vốn còn lại và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 

2019 trên tinh thần đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, nhanh và hiệu quả.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 5585/TTr-BKHĐT ngày 

21/8/2019 trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch năm 2019 với số vốn là 

1.473,752 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-

TTg ngày 30/8/2019 giao kế hoạch cho 19 địa phương. Đồng thời, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư tiếp tục tổng hợp để giao kế hoạch (đợt 4) với số vốn là 3.705.432 tỷ 

đồng và đã có văn bản số 6171/BKHĐT-TH ngày 29/8/2019 đề nghị Bộ Tài 

chính sớm có ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư vẫn đang tiếp tục nhận được các văn bản đề xuất và hoàn thiện thủ tục 

đầu tư của các bộ, ngành, địa phương, tuy nhiên, để đáp ứng thời hạn 30/9 là rất 

khó khăn, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục tổng hợp và báo cáo Thủ 

tướng để giao kế hoạch sau thời hạn 30/9. 

3. Về thực trạng giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt  

192.136,038 tỷ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 

49,14% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 

20186. trong đó, giải ngân vốn TPCP và ODA đều đạt thấp7. 

Có 07 Bộ, ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%8, trong 

đó, 04 Bộ ngành và 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%9. Nhiều bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân 

chung, có 31 Bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 

                                           
6 Cùng kỳ năm 2018 đạt 50,93% kế hoạch Quốc hội giao và 52,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 
7 Vốn TPCP là 9.349,585 tỷ đồng, đạt 23,37% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 26,16% kế hoạch Thủ tướng Chính 

phủ giao; Vốn ngoài nước là 10.543,082 tỷ đồng; đạt 18,8% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 23,09% kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2018 đạt 27,28% kế hoạch Quốc hội giao và 29,78% kế hoạch Thủ tướng 

Chính phủ giao) 
8 Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Tập đoàn điện lực, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 

Ngân hàng chính sách xã hội, Hội nhà văn, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Bình Thuận, Bình Phước. 
9 Tập đoàn điện lực, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hội Nhà văn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình. 
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dưới 50%10, trong đó, 17 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương có tỷ lệ giải 

ngân đạt dưới 30%11. (Chi tiết tình hình giải ngân vốn NSNN năm 2019 đã được 

nêu trong báo cáo chính). 

Nhìn chung, thực trạng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 

2019 cơ bản tương tự như các năm trước, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm 

thấp, xu hướng tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Bên cạnh nguyên nhân 

do tâm lý ngại giải ngân nhiều lần, ngại làm thủ tục thanh quyết toán vốn nhiều 

lần của cả chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cả nhà thầu, chủ yếu thực hiện vào 

thời điểm kết thúc năm, thì xu hướng giải ngân tăng dần vào cuối năm còn do 

nguyên nhân cơ bản về tính chất đặc thù của chi đầu tư so với chi thường xuyên.  

Chi thường xuyên là để đảm bảo các hoạt động hằng tháng, nhu cầu chi 

tiêu và giải ngân cơ bản giống nhau giữa các tháng. Chi đầu tư đòi hỏi phải có 

một quá trình thực hiện và tích lũy giá trị khối lượng hoàn thành mới có thể thực 

hiện các thủ tục giải ngân vốn tại kho bạc, thậm chí có trường hợp hoàn thành 

toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán, đặc biệt là dự án mua sắm trang thiết 

bị. Cụ thể, ước thực hiện 9 tháng vốn đầu tư nguồn NSNN đạt trên 230 nghìn tỷ 

đồng, bằng khoảng 55% kế hoạch được giao, theo đó, có khoảng 38 nghìn tỷ 

đồng giá trị khối lượng thực hiện chưa làm thủ tục hoặc đang làm thủ tục giải 

ngân tại kho bạc. Nếu số vốn này được giải ngân hết, thì tỷ lệ giải ngân kế hoạch 

vốn 9 tháng cao hơn cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, niên độ ngân sách nhà nước là 1 năm, giao kế hoạch vốn đầu 

năm, quyết toán cuối năm, nên kế hoạch thực hiện, thi công xây dựng các công 

trình, dự án cũng phụ thuộc vào kế hoạch vốn. Sau khi được giao kế hoạch đầu 

năm, các cấp, các ngành mất nhiều tháng để triển khai kế hoạch hoạt động, kế 

hoạch đấu thầu, kế hoạch triển khai thực hiện, thi công để có khối lượng thực 

hiện tích lũy, kế hoạch đấu thầu được phê duyệt đầu năm thì phải đến giữa năm 

mới lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng, việc tạm ứng vốn hợp đồng, hay 

giải ngân khối lượng thực hiện thường xảy ra vào thời điểm cuối năm. 

                                           
10 Văn phòng Trung ương Đảng, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giao 

thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng 

liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nhà báo, Hội chữ thập đỏ, Cao Bằng, 

Yên Bái, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đắk Nông, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau. 
11 Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà 

nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện 

Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nhà báo, Hội 

chữ thập đỏ, Đồng Nai. 
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Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP và ODA thấp hơn nhiều so với cùng kỳ, chủ yếu 

là do năm 2019 phải thực hiện đồng thời với thủ tục điều chỉnh kế hoạch trung 

hạn, điều chỉnh hiệp định, nhiều dự án chưa kịp điều chỉnh để đi vào thực hiện, 

nhiều dự án TPCP vào chu kỳ cuối, kết thúc thực hiện và giải ngân, các dự án 

TPCP quy mô lớn như Dự án đường Cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc 

tế Long Thành, các dự án hạ tầng giao thông... chiếm tới gần 50% tổng số vốn 

TPCP của kế hoạch năm 2019 nhưng tiến độ giải ngân rất chậm, nên đã ảnh 

hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của cả nước12. 

4. Nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân 

Trên cơ sở tổng hợp, cập nhật báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, phân loại. Các nguyên nhân là rất phong 

phú, đa dạng, không có nguyên nhân duy nhất cho vấn đề chậm giải ngân, có 

nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân của các nguyên 

nhân... Xin được báo cáo tóm tắt như sau: 

a) Về các nguyên nhân khách quan: 

(1) Do một số vướng mắc về thể chế, pháp luật đầu tư công. Những vướng 

mắc này đã được nhận diện trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư công, nhưng do 

Luật mới chưa có hiệu lực nên những vướng mắc vẫn còn tồn tại, như: công tác 

chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án còn nhiều bất cập, chưa kỹ, chưa tốt dẫn đến dự 

án và kế hoạch phải điều chỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó, thủ tục điều chỉnh chưa 

được đơn giản hóa, phải được xét duyệt qua nhiều cấp, thủ tục này phải chờ thủ 

tục kia, mất nhiều thời gian, chưa chủ động, linh hoạt. Một số quy định sau một 

thời gian thực hiện bộc lộc nhiều hạn chế như: quyết định đầu tư phải trước 

31/10 năm trước, tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư, cho phép giải ngân vốn 

02 năm, bãi bỏ quy định Thường trực Hội đồng nhân dân được ủy quyền, ... cần 

được tháo gỡ. 

(2) Việc thực hiện các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu 

thầu, Luật Bảo vệ tài nguyên môi trường... còn nhiều lúng túng, mất nhiều thời 

gian trong công tác giải phóng mặt bằng, còn một số vướng mắc về khiếu kiện 

đất đai; thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu kéo dài; 

việc thực hiện phân cấp chưa triệt để, nhất là đối với 02 Chương trình mục tiêu 

quốc gia; sự khác biệt về thủ tục giải ngân, rút vốn giữa Việt Nam và các nhà tài 

trợ đối với các dự án ODA...   

b) Về các nguyên nhân chủ quan: 

(1) Công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả 

năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch, nhiều dự 

                                           
12 Dự án Cao tốc Bắc - Nam kế hoạch năm 2019 đã bố trí 7.062,096 tỷ đồng, đến hết tháng 8/2019, mới giải ngân 

được 401,5 tỷ đồng; Dự án hỗ trợ đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long 

Thành Kế hoạch năm 2018, 2019 đã bố trí 11.490 tỷ đồng, giải ngân đến nay mới đạt khoảng 300 tỷ đồng. 
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án được giao kế hoạch vốn lớn hơn khả năng giải ngân, tiên lượng khả năng 

hoàn thiện thủ tục đầu tư chưa chính xác, kịp thời nên không giao được kế 

hoạch... Đây là trách nhiệm của cả cơ quan tổng hợp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

và của các bộ, ngành, địa phương, rà soát không kỹ, nể nang giữ nguyên đề xuất 

của bộ, ngành, địa phương mà không tham mưu, kiến nghị điều chỉnh phù hợp. 

(2) Công tác giao kế hoạch chậm, chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự 

án, bao gồm cả giao kế hoạch từ trung ương cho các bộ, ngành, địa phương và 

giao kế hoạch vốn của các bộ, ngành, địa phương cho các dự án cụ thể, dẫn tới 

các chủ đầu tư khó chủ động trong triển khai, thực hiện dự án; chưa quyết liệt 

trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, đề xuất phương án phân bổ chưa bám 

sát nguyên tắc, thứ tự ưu tiên; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chờ đợi các bộ, ngành, 

địa phương hoàn thiện mới tổng hợp, trình giao kế hoạch13. Bên cạnh đó, công tác 

phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp còn chưa nhanh, chưa kịp thời, thậm chí có 

những Tờ trình giao kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải qua nhiều vòng 

lấy ý kiến, mất vài tháng mới ban hành được Quyết định giao kế hoạch. 

(3) Công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ, ngành và địa phương 

còn nhiều bất cập; các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc, vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; công tác tuyên truyền 

đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn chưa 

đầy đủ, thiếu minh bạch, thiếu công bằng; một số chủ đầu tư chưa tích cực thực 

hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; năng lực chuyên môn của một số cán bộ 

quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu... còn hạn chế, không đáp ứng được yêu 

cầu; công tác đôn đốc nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả; 

thủ tục đăng ký kế hoạch vốn giải ngân trên hệ thống TABMIS còn chậm và gặp 

nhiều khó khăn. 

(4) Nguyên nhân giải ngân chậm nguồn vốn ODA có nhiều đặc thù, nhiều 

dự án phải thực hiện điều chỉnh hiệp định vay mặc dù dự án đã có khối lượng 

hoàn thành nhưng không thể giải ngân; công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án 

còn tồn tại bất cập, dẫn tới tính sẵn sàng của dự án thấp; một số dự án không 

được bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời đã ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, 

giải ngân vốn nước ngoài; dự án sử dụng vốn hỗn hợp gặp vướng mắc về thủ tục 

cho vay lại, chậm ký hợp đồng cho vay lại; nhiều dự án gặp vướng mắc về thủ 

                                           
13 Từ 01 tháng 01 năm 2019 đến nay đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định giao kế hoạch đầu tư 

vốn NSNN năm 2019. Các Quyết định số: 768/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc giao kế hoạch đầu 

tư vốn NSTW bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ năm 2019 (đợt 2); 883/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2019 

về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho 

các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14; 340/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 

về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2019 cho các dự án thành phần thuộc Dự án xây 

dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;  135/QĐ-TTg ngày 30 

tháng 1 năm 2019 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 vốn NSTW (trái 

phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách;  884/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 

năm 2019 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 của Bộ 

Giao thông vận tải, số 1115/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 3). 



8 

tục kiểm soát chi, giải ngân, rút vốn; số đơn vị gửi hồ sơ làm thủ tục rút vốn đạt 

thấp14; vẫn còn tình trạng hồ sơ rút vốn sai, thiếu thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ 

kéo dài; việc chuyển nguồn, hạch toán ghi thu - ghi chi, tạm ứng còn chậm, ảnh 

hưởng đến công tác tổng hợp, phê duyệt đơn rút vốn... 

Tóm lại, nguyên nhân là rất đa dạng, mỗi một bộ, ngành, địa phương, dự án 

giải ngân chậm đều ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Qua đó, bài 

học rút ra là một mặt, các cấp, các ngành phải có trách nhiệm trong việc quản lý, 

sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đây là tiền thuế đóng góp của người dân, việc 

phân bổ, giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng rất lớn đến kết quả 

thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nên phải nhanh, hiệu quả 

và phải đảm bảo đúng pháp luật. Mặt khác, để giải quyết vấn đề phân bổ và giải 

ngân chậm, cần phải xây dựng giải pháp tổng thể, đồng bộ từ thể chế, pháp luật 

đến công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, thực hiện, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

và phải có chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, tiêu cực, lợi 

ích nhóm, cố tình làm chậm tiến độ phân bổ và giải ngân. 

II. VỀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 

TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI 

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong những tháng còn lại của năm 2019, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở 

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

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, nhất là Chỉ thị số 09/CT-TTg, 

Công điện số 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo đã nêu chi tiết 

các giải pháp cụ thể, sau đây xin tóm tắt, tập trung vào 04 nhóm sau đây: 

(1) Nhóm giải pháp về thể chế nhằm tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc liên 

quan đến các quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, góp phần đẩy mạnh 

công tác phân bổ, giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, trình 

Chính phủ xem xét, cho phép không áp dụng quy định dự án phải có quyết định 

đầu tư trước 31/10 năm trước, bao gồm cả nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; không áp 

dụng quy định tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư đối với các dự án sử dụng 

vốn TPCP; nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền cho phép giao kế hoạch năm 

2020 theo hướng đổi mới, phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2019, rút kinh 

nghiệm triệt để tình trạng giao chậm, giao nhiều lần như trước đây. 

(2) Nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành, phối hợp, trong đó xác định các 

nhiệm vụ cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành trung 

ương và địa phương trong toàn bộ các hoạt động liên quan đến phân bổ, giao kế 

                                           
14 Tính đến nay, có 4 cơ quan trung ương, và 30 địa phương vẫn chưa làm thủ tục giải ngân với Bộ Tài chính; 8 

cơ quan trung ương và 31 địa phương đã làm thủ tục giải ngân trong 8 tháng đầu năm. Trong đó, các cơ quan 

có tỷ lệ giải ngân thấp như: Bộ Giáo dục và Đào tạo (5,8%), Bộ Y tế (4,8%), tỉnh Quảng Ninh (0,5%), tỉnh 

Hưng Yên (8,3%), tỉnh Quảng Nam (2,3%). 
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hoạch và giải ngân vốn đầu tư công của kế hoạch năm 2019, trong đó, đặc biệt là 

tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp, cơ 

quan chuyên môn trong việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian góp ý kiến, giải 

quyết các thủ tục liên quan đến phân bổ, giao kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đăng 

ký thanh toán, xét duyệt hồ sơ thanh toán vốn tại kho bạc.... Người đứng đầu các 

cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phân công trong đội ngũ lãnh đạo chỉ 

đạo trực tiếp đối với một số dự án trọng điểm, có tỷ lệ giải ngân thấp của ngành, 

đơn vị, địa phương mình; kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ liên quan đến 

dự án có năng lực chuyên môn yếu, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích 

nhóm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. 

(3) Nhóm giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

giám sát phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, các cơ quan chuyên 

môn về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát cần vào cuộc để góp phần phát 

hiện, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với công tác giải ngân, 

ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, bảo đảm đầu tư công được 

công khai, minh bạch, hiệu quả; Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu quốc hội 

tại địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề đối với 

công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay tại địa phương mình; phối hợp chặt chẽ 

với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông, 

báo chí trong công tác giám sát giải ngân vốn đầu tư công. 

(4) Nhóm giải pháp về chế tài: người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương 

chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân 

không chỉ cho năm 2019 và còn có trách nhiệm đối với dự kiến kế hoạch năm 

2020 của đơn vị mình, trong đó, kiến nghị kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch 

năm 2020 đối với các dự án sử dụng vốn NSNN (vốn trong nước) đến ngày 

30/11/2019 giải ngân đạt dưới 50% kế hoạch vốn năm 2019 được giao đầu năm, 

trừ những dự án mua sắm trang thiết bị. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham luận của các Bộ, ngành, địa phương, ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị, trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan dự thảo 01 Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, báo cáo Chính phủ tại 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 

tháng đầu năm 2019, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2019. Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư kính báo cáo Hội nghị./.   

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


