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CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý đầu tư
từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
Trong thời gian qua, việc huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn
trái phiếu Chính phủ đã có đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi góp phần thúc đẩy sản xuất phát
triển, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do phân cấp
quá rộng lại thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt quá
nhiều dự án vượt khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu
Chính phủ, thời gian thi công kéo dài, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra từng năm,
hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán và lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Trong khi
đó, thời gian tới vốn ngân sách nhà nước rất hạn hẹp, vốn trái phiếu Chính phủ
không thể phát hành tăng thêm so với năm 2011 để thực hiện mục tiêu kiềm chế
lạm phát, giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh tài chính quốc
gia, dư nợ công ở mức cho phép.
Để khắc phục các tồn tại và bất cập nêu trên, căn cứ Kết luận tại Hội nghị lần
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đi đôi với việc tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ
yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tổ
chức triển khai các giải pháp tổng thể về tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là tái cơ cấu
đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (sau
đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương) triển khai thực hiện một số nguyên tắc và
giải pháp tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu
Chính phủ như sau:
I. Một số nguyên tắc quản lý và phân cấp đầu tư từ vốn ngân sách nhà
nước và vốn trái phiếu Chính phủ
1. Việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án đầu tư từ
vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ phải bám sát mục tiêu và
định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của cả nước và của các
ngành, các địa phương.
2. Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công. Tăng
cường các biện pháp huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và
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ngoài nước để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng
thu hồi vốn.
3. Trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương
phải tuân thủ đúng quy chế hiện hành về quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư
(kể cả dự án mới và dự án điều chỉnh quyết định đầu tư), đồng thời thực hiện thêm
một số nguyên tắc sau đây:
a) Các cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy
mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt,
chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
ở từng cấp ngân sách. Việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn là nội dung quan
trọng, phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định nguồn
vốn và tổng mức vốn của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính
phủ; các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa
phương; vốn trái phiếu Chính phủ;
c) Căn cứ các quy định tại Chỉ thị này và mức vốn, lĩnh vực đầu tư được ngân
sách trung ương giao, các Bộ, ngành, địa phương quyết định đầu tư dự án theo
thẩm quyền. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định đầu tư, các Bộ,
ngành, địa phương phải gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để
các cơ quan này xem xét, giám sát.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đầu tư của các Bộ,
ngành, địa phương gửi đến và trong quá trình kiểm tra việc thực hiện dự án của các
Bộ, ngành, địa phương, nếu phát hiện quyết định đầu tư dự án hoặc việc triển khai
thực hiện dự án đầu tư chưa tuân thủ đúng các quy định tại Chỉ thị này thì Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến chính thức để các Bộ, ngành, địa phương
xem xét, điều chỉnh, sửa đổi. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương không điều
chỉnh, sửa đổi thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ biện pháp xử lý.
Đối với các dự án đã phê duyệt mà trước ngày 25 tháng 10 năm 2011 chưa
khởi công thì phải rà soát lại và thực hiện như quy định tại điểm này;
d) Những dự án được quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, mức
vốn thuộc ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, làm cho dự án thi công
phải kéo dài, gây lãng phí thì người ký quyết định phải chịu trách nhiệm về những
tổn thất do việc kéo dài này gây ra;
đ) Từ năm 2012:
- Tất cả các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế
hoạch được giao để không gây nên nợ đọng xây dựng cơ bản; mọi trường hợp bổ
sung vốn, điều chuyển trong nội bộ vốn ngành, lĩnh vực chỉ được thực hiện khi cơ
quan có thẩm quyền giao vốn chấp thuận. Các Bộ, ngành, địa phương tự cân đối
các nguồn vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi trách nhiệm và
thẩm quyền.
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- Việc cấp phát và ứng chi vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính
phủ từ Kho bạc Nhà nước cho các dự án đầu tư (trong kế hoạch) phải theo khối
lượng thực hiện. Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, việc tạm ứng vốn tối
đa là 30% của tổng mức kế hoạch vốn được giao hàng năm. Việc cấp phát và ứng
chi tiếp chỉ thực hiện sau khi thanh toán khối lượng hoàn thành. Bộ Tài chính, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và giám sát thực hiện theo đúng quy định này.
4. Việc bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ phải
được lập theo kế hoạch đầu tư 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và được phân khai ra kế hoạch đầu tư từng năm. Riêng kế hoạch vốn đầu tư
của giai đoạn 2011 - 2015 thì lập kế hoạch đầu tư hàng năm cho năm 2011, 2012
và kế hoạch đầu tư 3 năm (2013 - 2015). Việc xây dựng kế hoạch đầu tư vốn ngân
sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 phải tính đến cân đối chung
của cả giai đoạn 2011 - 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ,
ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư 3 năm (2013 - 2015) trình Thủ tướng
Chính phủ trong quý III năm 2012; trong đó dự kiến về khả năng nguồn vốn và cân
đối vốn theo ngành, lĩnh vực; mức vốn bổ sung có mục tiêu của 3 năm (có chia ra
từng năm) để các Bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực
hiện đầu tư.
5. Đối với việc quản lý và phân cấp quản lý đầu tư thuộc các chương trình mục
tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ sẽ có quy định cụ thể về cơ chế quản lý các
chương trình này.
II. Về bố trí vốn và tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà
nước kế hoạch năm 2012
1. Đối với dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, bao gồm: Vốn đầu tư của các
Bộ, ngành, địa phương và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho
địa phương:
a) Rà soát, lập các danh mục dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ ngân sách
nhà nước (dự án chuyển tiếp).
Các dự án thuộc đối tượng rà soát phải là các dự án đang được đầu tư từ ngân
sách nhà nước, nằm trong kế hoạch đầu tư đã được duyệt, được Thủ tướng Chính
phủ cho phép đầu tư hoặc trong các chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, lập các danh mục dự án đang đầu
tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, gồm: Danh mục dự án đã hoàn thành và
đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí
đủ vốn; Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012; Danh mục dự án đang
được đầu tư từ vốn ngân sách trung ương nhưng không đủ nguồn vốn để bố trí.
b) Việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử
dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn.
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- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2012 (theo
tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong
năm 2012) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án.
- Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án đang thực hiện hoặc dự án
mới nhưng phải hạn chế tối đa. Dự án mới phải là dự án thực sự cấp bách, có quyết
định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được duyệt trước ngày 25 tháng 10 năm
2011. Đối với các dự án khởi công mới, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Kế
hoạch và Đầu tư rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc: Việc bố trí
vốn cho dự án mới năm 2012 phải bảo đảm tổng số vốn bố trí cho từng dự án (gồm
vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp
khác) tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35%
đối với dự án nhóm C so với tổng vốn đầu tư được duyệt; dự án nhóm B phải hoàn
thành trong 5 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm.
- Đối với các dự án đang được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước nhưng không
bố trí được vốn kế hoạch năm 2012 sẽ phân loại và xử lý như sau:
+ Nhóm 1: Đối với các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu
tư khác.
Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá, phân tích và lập danh mục các
dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác như: BOT, BT, PPP,...
bao gồm: các dự án có thể thu phí để hoàn vốn đầu tư; các dự án có thể thanh toán
bằng quyền sử dụng đất; các dự án có thể bán hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu
tư trong và ngoài nước. Việc chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đang được đầu
tư từ vốn ngân sách nhà nước nhưng không đủ nguồn vốn bố trí tiếp phải có chương
trình, kế hoạch tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào từng
dự án cụ thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục chuyển
đổi theo hướng: Nhà nước rút toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án; Nhà nước góp phần
vốn đã đầu tư cùng doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư dự án và cùng khai thác; Nhà
nước chuyển toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư mới.
+ Nhóm 2: Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức
đầu tư khác, các Bộ, ngành, địa phương chủ động huy động các nguồn vốn hợp
pháp khác để thực hiện. Trường hợp không có nguồn vốn hợp pháp khác thì phải
tạm dừng thực hiện năm 2012.
c) Tổng hợp và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2012 cho các Bộ,
ngành, địa phương và vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho các
địa phương:
Căn cứ phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước để trình Quốc hội, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc rà soát, lập danh mục dự án, dự kiến bố trí vốn theo
ngành, lĩnh vực, địa phương, kể cả vốn bổ sung có mục tiêu cho các địa phương và
thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương trước ngày 31 tháng 10 năm 2011.
Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, dự kiến các danh mục dự án và
mức vốn bố trí kế hoạch năm 2012 cho từng dự án cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu
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tư trước ngày 15 tháng 11 năm 2011. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh
tế, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm về việc rà soát, xác định các danh mục
dự án và bố trí vốn theo đúng nguyên tắc nêu trên trong tổng số vốn dự kiến kế
hoạch năm 2012 được thông báo cho từng ngành, lĩnh vực và số vốn bổ sung có
mục tiêu của từng chương trình cụ thể.
Căn cứ nghị quyết của Quốc hội (kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII) và dự
kiến của các Bộ, ngành, địa phương nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho các
Bộ, ngành ở Trung ương các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư như quy định hiện hành và
danh mục dự án; giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu
như quy định hiện hành và danh mục dự án thuộc nguồn vốn bổ sung có mục tiêu
của ngân sách trung ương cho các địa phương. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho các Bộ, ngành tổng số vốn phân bổ theo
từng ngành, lĩnh vực, đầu tư theo các mục tiêu; nhiệm vụ và mức vốn từng dự án
cụ thể; giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn bổ sung có
mục tiêu từng chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể.
2. Đối với phần vốn cân đối ngân sách của địa phương, vốn xổ số kiến thiết và
các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước khác, căn cứ nghị quyết của Quốc
hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước và kế
hoạch đầu tư phát triển, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nguyên tắc nêu trên và hướng dẫn của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể nguyên tắc rà soát, lập danh mục dự án và
bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch năm 2012; chỉ đạo rà soát, tổng hợp
phương án phân bổ vốn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; chịu trách
nhiệm về kết quả rà soát và phương án bố trí vốn theo đúng các nguyên tắc nêu
trên; bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước.
III. Về bố trí vốn, tổng hợp, giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 5
năm 2011 - 2015 và kế hoạch năm 2012
Theo ước tính sơ bộ trong 4 năm 2012 - 2015, vốn trái phiếu Chính phủ chỉ
đáp ứng được khoảng 36% nhu cầu vốn của các dự án trong danh mục đã được Ủy
ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Để đảm bảo cân đối và sử dụng có hiệu quả
vốn trái phiếu Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc chủ trương không bổ sung
thêm dự án mới, đồng thời triển khai việc rà soát, sắp xếp các dự án đã có trong
danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ 5
năm 2011 - 2015 và kế hoạch năm 2012 theo các nguyên tắc sau:
1. Rà soát và lập danh mục các dự án đang được đầu tư từ vốn trái phiếu Chính
phủ, gồm: Các dự án ghi trong Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 ngày 04 tháng
01 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các dự án bổ sung thêm trong
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Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011.
Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát và lập danh mục các dự án đang
được đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ, gồm: Danh mục các dự án hoàn thành, đã
bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí đủ
vốn; Danh mục dự án có khả năng hoàn thành năm 2012; Danh mục dự án có khả
năng hoàn thành năm 2013; Danh mục dự án còn lại.
2. Việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử
dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn.
- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cần phải hoàn thành năm 2012; nếu còn
nguồn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án có khả năng hoàn thành năm 2013 (theo
tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong
năm 2012, 2013).
- Danh mục dự án còn lại sẽ phân loại và xử lý như sau:
+ Nhóm 1: Đối với các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu
tư khác.
Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá, phân tích và lập danh mục các
dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác như: BOT, BT,
PPP,... bao gồm: các dự án có thể thu phí để hoàn vốn đầu tư; các dự án có thể
thanh toán bằng quyền sử dụng đất; các dự án có thể bán hoặc chuyển nhượng cho
các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án
đang được đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ nhưng không đủ nguồn vốn bố trí
tiếp phải có chương trình, kế hoạch tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài
nước đầu tư vào từng dự án cụ thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng
dẫn các thủ tục theo hướng: Nhà nước rút toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án; Nhà
nước góp phần vốn đã đầu tư cùng doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư dự án và cùng
khai thác; Nhà nước chuyển toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư mới.
+ Nhóm 2: Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức
đầu tư khác, các Bộ, ngành, địa phương chủ động sử dụng các nguồn vốn hợp pháp
khác để thực hiện. Trường hợp không có nguồn vốn hợp pháp khác thì phải giãn
tiến độ thực hiện sau năm 2015.
3. Tổng hợp và giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc rà soát và lập các danh mục dự án
đang được đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2011.
Căn cứ vào các quy định nêu trên và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát tất cả các dự án đang được đầu tư từ
vốn trái phiếu Chính phủ và lập các danh mục dự án cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2011. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về kết quả rà soát
và xác định các danh mục theo đúng tiêu chí quy định trong Chỉ thị này.
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Căn cứ Nghị quyết Quốc hội về tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ 5 năm
2011 - 2015 và năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo của các Bộ,
địa phương, dự kiến phương án phân bổ vốn trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho các Bộ,
ngành, địa phương tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ và danh mục các dự án. Thủ
tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho các Bộ,
ngành, địa phương danh mục và mức vốn từng dự án cụ thể.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở
Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ
chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển
khai thực hiện để bảo đảm việc bố trí, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước
và vốn trái phiếu Chính phủ.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu
Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định;
b) Hướng dẫn các thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đang
được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định tại
mục II, III của Chỉ thị này;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp
cần thiết xử lý đối với các tồn tại của các dự án trong kế hoạch nhưng phải tạm
dừng, giãn tiến độ thực hiện;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ trong
quý I năm 2012 Nghị định về kế hoạch đầu tư trung hạn.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn
thu và cân đối thu chi ngân sách nhà nước, khả năng phát hành trái phiếu Chính
phủ và các cân đối tài chính có liên quan đến an ninh tài chính quốc gia trong kế
hoạch 5 năm và hàng năm; rà soát trình Chính phủ sửa đổi phạm vi, đối tượng
được sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Nghị định số
75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011.
4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trước ngày
15 tháng 11 năm 2011 ban hành quyết định điều chỉnh định mức đầu tư xây dựng
phòng học của chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo
viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực
hiện và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, tiến độ triển
khai và kết quả thực hiện Chỉ thị này./.
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