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V/v triển khai Luật Đầu tư công, các
NĐ hướng dẫn và NQ số 60/NQ-CP

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số ý kiến
của các địa phương về việc triển khai Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn
thi hành và các quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016
của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, rà soát, đối chiếu với các
quy định của pháp luật và đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Về đề nghị ủy quyền cho các tỉnh, thành phố phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án nhóm A
a) Về đề nghị ủy quyền cho các thành phố lớn quyết định chủ trương
đầu tư đối với dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách địa phương
Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật Đầu tư công, Thủ tướng
Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tất cả các dự án nhóm A sử dụng vốn
đầu tư công.
Luật Đầu tư công không cho phép cấp quyết định chủ trương đầu tư ủy
quyền cho cấp dưới quyết định chủ trương các chương trình, dự án đầu tư
công.
b) Về đề nghị ủy quyền cho địa phương quyết định chủ trương đầu tư
dự án nhóm A tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt có quy mô nhỏ, không
làm thay đổi kiến trúc di tích gốc
Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về tiêu chí dự án, công
trình quan trọng đầu tư tại Việt Nam, quy định các dự án đầu tư tại địa bàn có
di tích quốc gia đặc biệt,… không phân biệt tổng mức đầu tư đều thuộc nhóm
dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Khi
nghiên cứu xây dựng Luật Đầu tư công, Chính phủ nhận thấy việc áp dụng
quy định trên đây, cho các dự án quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp là chưa
phù hợp, nên đã đề nghị không đưa các dự án này vào nhóm các dự án quan

trọng quốc gia, mà thực hiện phân loại bình thường theo nhóm dự án A, B, C
như các ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, do các dự án này đang thuộc nhóm
dự án quan trọng quốc gia, việc đầu tư các dự án nhóm này còn chịu sự điều
chỉnh của Luật di sản văn hóa, nên Quốc hội chỉ đồng ý giảm từ dự án quan
trọng quốc gia xuống dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ
trương đầu tư.
2. Về đề nghị sửa Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2015 trong đó chỉ thực hiện công tác thẩm định nội bộ đối với các dự
án yêu cầu triển khai thiết kế từ 2 bước (dự án đầu tư) trở lên, các dự án
nhỏ tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ nên bỏ qua bước thẩm định nội bộ.
Việc thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định
nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự
án đầu tư công được quy định trong Luật Đầu tư công. Do đó, thẩm quyền sửa
đổi các quy định này do Quốc hội quyết định. Việc thẩm định nội bộ dự án tại
khâu này là rất cần thiết để bảo đảm cơ quan đề xuất dự án cân nhắc kỹ lưỡng
về mục đích, quy mô, hiệu quả và khả năng cân đối vốn. Qua đó mà ngăn
ngừa tình trạng đầu tư dàn trải, gây thất thoát, lãng phí ngay từ khâu đầu tiên
của giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
3. Về đề nghị xem xét bỏ qua bước phê duyệt chủ trương đầu tư đối
với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng
Theo quy định của Luật Đầu tư công tất cả các dự án sử dụng vốn đầu
tư công đều phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Việc
bãi bỏ các quy định này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chính phủ không
được phép sửa đổi quy định đã được Quốc hội thông qua.
Tuy nhiên, để giảm bớt các thủ tục, nhưng vẫn thực hiện theo đúng
Luật Đầu tư công, Chính phủ đã có hướng dẫn quy trình rút gọn đối với các
dự án có quy mô nhỏ của các chương trình mục tiêu quốc gia có kỹ thuật
không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân
đóng góp; các dự án có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng của các chương trình
mục tiêu quốc gia, chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non. Theo
đó, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập cho toàn bộ danh mục dự án
(không lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từng dự án) và dự kiến tổng
mức đầu tư của toàn bộ danh mục.
4. Về đề nghị bổ sung thêm các quy định về quản lý dự án đầu tư
công không có cấu phần xây dựng
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Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Chương IV Nghị định số
136/2015/NĐ-CP. Việc tổ chức quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần
xây dựng được quy định tại Điều 45 của Nghị định này. Theo đó, quy định
thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức quản lý dự án đối với các đối tượng
dự án khác nhau, bảo đảm thực hiện mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được
phê duyệt.
Số lượng dự án không có cấu phần xây dựng không có nhiều, nhưng
khá đa dạng, tập trung ở các nhóm dự án về công nghệ thông tin, mua sắm
trang thiết bị, tài sản,…, với tổng mức đầu tư thường không lớn, nên không
thể quy định hình thức quản lý dự án chung, mà tùy thuộc vào đặc điểm, tính
chất, quy mô của dự án để lựa chọn hình thức quản lý dự án cụ thể. Ví dụ: dự
án công nghệ thông tin thực hiện trong thời gian dài có thể cần ban quản lý dự
án, nhưng các dự án mua sắm trang thiết bị chỉ thực hiện tại thời điểm mua
sắm, có thể không cần có ban quản lý dự án.
5. Về đề nghị sửa quy định tại Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP
ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, cho phép tiếp tục giải ngân
vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm trước kéo
dài thời gian thực hiện sang năm sau không cần thủ tục kiểm soát của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, mà giao Kho bạc Nhà nước chịu trách
nhiệm giải ngân trong hạn mức kế hoạch giao.
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 của Luật Đầu tư công: “Đối
với dự án sử dụng vốn NSNN, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính
phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu
tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN, thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu
tư công hằng năm được kéo dài sang năm sau. Trường hợp đặc biệt, được
cấp có thẩm quyền cho phép thì được kéo dài thời gian giải ngân nhưng
không quá kế hoạch đầu tư công trung hạn”.
Theo quy định nêu trên, tất cả các dự án nếu chưa giải ngân hết kế
hoạch năm trước, có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau đều
được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán. Quy định nêu trên giải
quyết các khó khăn vướng mắc cho các dự án gặp khó khăn khi triển khai kế
hoạch và là căn cứ để Quốc hội cho phép chuyển nguồn số vốn chưa giải ngân
kế hoạch năm này sang năm sau.
Tuy nhiên, theo quy định của Luật NSNN, dự toán NSNN phải được
quyết toán từng năm. Đồng thời, về quản lý đầu tư, cũng phải nắm bắt được
tình hình triển khai, tiến độ giải ngân, tổng hợp báo cáo Chính phủ và làm căn
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cứ để bố trí vốn cho dự án năm tiếp theo. Để phù hợp với quy định của Luật
NSNN và yêu cầu tăng cường quản lý vốn đầu tư công nêu trên tại khoản 3
Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch
đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định quy trình và thủ tục kéo dài thời
gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư hằng năm vốn ngân sách trung
ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ. Do đó, các bộ, ngành
trung ương và địa phương phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư
công hằng năm, danh mục dự án chưa giải ngân hết kế hoạch, cần kéo dài thời
gian thực hiện và thanh toán sang năm sau. Sau khi có đề xuất của các bộ,
ngành trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài chính rà soát, thông báo cho các bộ, ngành trung ương và địa
phương danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau.
6. Về đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy quyền cho địa phương
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương các
dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có tổng mức đầu tư dưới
5 tỷ đồng
Thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã được
quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư công. Khi xây dựng Luật Đầu tư công,
Chính phủ đã đề xuất giao cho địa phương thẩm định nguồn vốn và khả năng
cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương có tổng mức đầu tư
dưới 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, đề nghị nêu trên đã không được Quốc hội chấp
nhận, cho rằng nếu thực hiện quy định này sẽ dẫn tới tình trạng dàn trải, thiếu
tập trung trước kia. Do đó, đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định về
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, nhưng cho phép thực hiện
theo quy trình rút gọn, lập và thẩm định cho toàn bộ danh mục dự án (không
lập và thẩm định từng dự án cụ thể) đối với các dự án thuộc các chương trình
mục tiêu quốc gia có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.
7. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương tự quyết
định bố trí vốn kế hoạch năm 2016 để khởi công mới các dự án quyết
định đầu tư sau ngày 31 tháng 3 năm 2016 có tính chất cấp thiết, giải
quyết kiến nghị cử tri.
Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, một trong các
điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm
là phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31
tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.
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Riêng năm 2016, do các địa phương còn lúng túng trong việc triển khai
nhiều Luật mới, như: Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng,…, nên Chính phủ đã
cho phép các bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn đầu tư kế hoạch năm
2016 cho các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 3
năm 2016 (Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ). Đến nay, do các chương trình mục tiêu quốc gia mới được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt và thiếu các hướng dẫn cụ thể, nên tại Nghị quyết số
60/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 Chính phủ quy định: “(1) Được phép bố
trí vốn kế hoạch năm 2016 đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu
quốc gia, các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, chương
trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non huyện 30a, các dự án giao thông
sử dụng vốn còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và Đường Hồ
Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đến ngày 31 tháng 8 năm 2016 hoàn thành
các thủ tục đầu tư.
(2) Ngoài các dự án nêu trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định bố trí
vốn kế hoạch năm 2016 đối với một số dự án phê duyệt quyết định đầu tư sau
ngày 31 tháng 3 năm 2016.”
Như vậy, ngoài các dự án quy định tại tiết (1) nêu trên, các dự án khác
quyết định đầu tư sau ngày 31 tháng 3 năm 2016, địa phương phải báo cáo
Thủ tướng Chính phủ cho phép, mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2016.
8. Về ý kiến cho rằng quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của
Chính phủ, không bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án giao kế
hoạch vốn năm 2016 vào đợt 2, đợt 3, nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm
2016 giải ngân dưới 30% là không hợp lý
Quy định nêu trên để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn
vay của Chính phủ. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái
phiếu Chính phủ hằng năm hiện nay đều từ nguồn vốn vay của Chính phủ
(thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, vay nợ nước ngoài và các khoản
vay khác). Các địa phương không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, Chính
phủ vẫn phải vay, phải trả gốc, trả lãi rất lớn. Do vậy, các dự án được giao kế
hoạch vốn năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 giải ngân dưới 30% kế
hoạch, thì đến hết năm 2016 không thể giải ngân hết số vốn được giao. Cho
nên, sang năm 2017, các địa phương này tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân
hết số vốn năm 2016 chuyển sang. Khẳng định lại chủ trương này, tại Phiên
họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã yêu
cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện nghiêm các quy định
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tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ và không sửa đổi lại các chế tài
quy định tại Nghị quyết này.
9. Về ý kiến cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số
136/2015/NĐ-CP quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp
trình cấp có có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng
là không phù hợp với các quy định tại Khoản 8 Điều 57 Luật Xây dựng
a) Về trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công có cấu
phần xây dựng được quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đầu tư công và Điều 31
của Nghị định 136/2015/NĐ-CP đã nêu rõ trình tự lập, thẩm định, quyết định dự
án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây
dựng và Luật Đầu tư công.
Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì
trong cùng một dự án, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định, đối với
từng nhóm dự án khác nhau, quy mô đầu tư dự án khác nhau, nguồn vốn đầu tư
dự án khác nhau,... được phân công cho nhiều cơ quan chủ trì thẩm định từng
nội dung cụ thể.
Do đó, “Cơ quan chủ trì thẩm định” nêu tại khoản 8 Điều 57 của Luật
Xây dựng không phải là “Cơ quan chuyên môn về xây dựng” vì nếu hiểu theo
cách này, thì theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP tất cả các dự án
(nhóm A, nhóm B, nhóm C; đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo nhỏ,...)
của các bộ, ngành trung ương (trừ một số bộ quản lý công trình xây dựng chuyên
ngành được tự thẩm định) và tất cả các dự án nhóm A của địa phương do Bộ
Xây dựng chủ trì thẩm định, thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổng hợp kết quả thẩm
định để trình các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định đầu tư. Thực hiện theo quy
định này là trái với Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương.
Đồng thời, nếu hiểu theo cách này, thì các quy định tại điểm b khoản 3
Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng trái với quy định của Luật Xây dựng.
Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6
năm 2015 của Chính phủ: Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng việc thẩm định được thực hiện theo quy
định của Luật Xây dựng và Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (do cơ quan
chuyên môn về xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định). Tuy nhiên, việc
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tổng hợp trình người quyết định đầu tư lại do cơ quan chuyên môn thuộc người
quyết định đầu tư (không phải cơ quan chuyên môn về xây dựng) có trách
nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư
xây dựng.
b) Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công trước khi trình Thủ
tướng Chính phủ ký ban hành đã được Bộ Tư pháp chủ trì thẩm định, các thành
viên tham gia thẩm định là đại diện các bộ, cơ quan trung ương và một số địa
phương. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành trung ương, địa phương tham gia
góp ý bằng văn bản vào dự thảo Nghị định và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp,
dự thảo Nghị định đã hoàn thiện trình lên Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã
gửi phiếu xin ý kiến đến các thành viên Chính phủ và đã được tất cả các thành
viên Chính phủ nhất trí thông qua. Các nội dung quy định tại Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 hoàn toàn phù hợp với các quy
định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, không có quy định nào trái với các
văn bản pháp luật hiện hành; đồng thời giải quyết được vướng mắc của địa
phương trong việc tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án
đầu tư công tại địa phương.
Đối với địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được giao chủ trì
hoặc thường trực Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
nhóm A, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do địa phương
quản lý; chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng
vốn đầu tư công của địa phương; chủ trì, thẩm định trong khâu quyết định đầu tư
một số nhóm dự án,... Do đó, việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cuối
cùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc gửi cơ quan được phân cấp
hoặc ủy quyền theo quy định để xem xét, quyết định đầu tư các dự án đầu tư
công nêu tại điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Nghị định 136/2015/NĐ-CP là hoàn
toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và phân cấp quản lý vốn đầu tư
công.
c) Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án
quyết định đầu tư không theo đúng trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư
theo quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP
Trong thời gian vừa qua, do có cách hiểu chưa đúng nêu trên, một số dự
án các cơ quan chủ quản hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng trực tiếp trình
cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư có tổng mức đầu tư lớn hơn tổng mức đã
được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dẫn đến các dự án này
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không đủ điều kiện giao kế hoạch, phải phê duyệt lại quyết định đầu tư theo
đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
Đề nghị các địa phương thực hiện đúng trình tự lập, thẩm định, quyết
định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định tại Nghị định số
136/2015/NĐ-CP và chỉ được phép bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và
hằng năm cho các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương
đầu tư theo đúng trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư nêu trên.
Đối với các dự án do địa phương quản lý đã trình cấp có thẩm quyền
quyết định đầu tư không theo đúng trình tự nêu trên, đề nghị:
- Đối với các dự án cấp tỉnh đến hết kế hoạch năm 2016 chưa được giao
vốn kế hoạch đầu tư công, đề nghị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt lại quyết định đầu tư theo đúng trình tự quy
định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.
- Đối với các dự án đã được giao kế hoạch năm 2016: đề nghị tổng hợp
báo cáo danh mục dự án đã được giao vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước
ngày 10 tháng 9 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
10. Về ý kiến cho rằng quy định các địa phương phải hoàn thiện
thủ tục đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các
dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, Chương trình
kiên cố hóa trường lớp học mầm non tại các huyện 30a báo cáo cấp có
thẩm quyền trước ngày 31 tháng 7 năm 2016, trong khi dự án được
phép bố trí kế hoạch năm 2016 cho các dự án được cấp có thẩm quyền
quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 8 năm 2016 là không phù hợp.
Trong thời gian vừa qua, khâu chuẩn bị các thủ tục phê duyệt quyết
định đầu tư các dự án thường rất chậm. Để bảo đảm đủ thời gian xem xét,
quyết định đầu tư các dự án, Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành và địa phương
trước ngày 31 tháng 7 năm 2016 phải hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án được hỗ trợ theo Nghị
định số 210/2013/NĐ-CP, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm
non tại các huyện 30a phải báo cáo cấp có thẩm quyền, thì cấp có thẩm quyền
mới có thời gian xem xét, đến ngày 31 tháng 8 năm 2016 quyết định đầu tư
dự án.
11. Đề nghị cho bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng
năm đối với các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày Luật
Đầu tư công có hiệu lực thi hành
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Theo quy định của Luật Đầu tư công, việc để phát sinh nợ đọng xây
dựng cơ bản sau ngày Luật Đầu tư công là vi phạm hành vi bị cấm của Luật
Đầu tư công. Do đó, cơ quan, đơn vị nào để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ
bản sẽ phải xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Việc bố trí vốn kế hoạch trung hạn và hằng năm cho các khoản nợ đọng
xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành
thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
12. Về cho phép các địa phương được giải ngân vốn nước ngoài
theo tiến độ thực hiện và giải ngân của các nhà tài trợ
Theo quy định của Hiến pháp và Nghị quyết của Quốc hội, các khoản
chi NSNN, trong đó có chi đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ
nước ngoài đều phải đưa vào dự toán NSNN và kế hoạch vốn đầu tư nguồn
NSNN. Các khoản chi và giải ngân vượt kế hoạch đều phải trình Quốc hội
hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép mới được thực hiện.
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, các
Nghị định hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm
2016 của Chính phủ và các hướng dẫn nêu tại văn bản này. Trong quá trình triển
khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế
hoạch và Đầu tư để tổng hợp xử lý theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ (theo d/sách kèm theo);
- Lưu VT, Vụ THKTQD (3b).
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