Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải
ngân vốn đầu tư công năm 2019 tổ chức ngày 26/9/2019, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
(QLN&TCĐN) - Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan trung ương chủ quản chương trình, dự án;
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ về việc
công khai số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
Theo đó, Cục QLN&TCĐN đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác nhận số liệu giải ngân vốn nước ngoài
của Chính phủ tính đến ngày 15/9/2019.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nêu trên, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ số liệu giải ngân
vốn nước ngoài của Chính phủ do Bộ Tài chính tổng hợp.
Số liệu giải ngân này được Bộ Tài chính tổng hợp từ các đề nghị giải ngân của các chương trình, dự án đã
được Bộ Tài chính chấp thuận gửi nhà tài trợ (riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ
tính các đơn rút vốn hoàn vốn chi tiêu từ tài khoản đặc biệt).
Bộ Tài chính sẽ công khai số liệu giải ngân trên trang điện tử của Bộ Tài chính (địa chỉ: http://mof.gov.vn).
Nhằm đảm bảo việc công khai số liệu được chính xác, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm
tra số liệu này, trường hợp có sai khác cần có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính (Cục QLN&TCĐN) để
xác minh, điều chỉnh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày công bố.
Quá thời hạn trên, nếu không có ý kiến đề nghị điều chỉnh bằng văn bản kèm theo căn cứ xác thực được Bộ
Tài chính chấp nhận thì các số liệu đã công bố này được coi là căn cứ chính thức để tiếp tục công khai tiến
độ giải ngân trong thời gian từ ngày 16/9/2019 đến hết năm 2019.
Theo nội dung công văn, từ ngày 15/10/2019 Bộ Tài chính sẽ thực hiện chế độ báo cáo nhanh 15 ngày về
giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ, chi tiết đến từng bộ, ngành chủ quản và từng tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương.
Cơ sở để lập các báo cáo nhanh này là số liệu giải ngân “nền” tại thời điểm ngày 15/9/2019, cộng số phát
sinh giải ngân “thực” (số Bộ Tài chính đã chấp thuận ký đơn rút vốn gửi nhà tài trợ trong kỳ, riêng đối với
phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính các đơn rút vốn hoàn vốn đã chi tiêu từ tài khoản đặc
biệt).
Trong công văn nêu rõ: "3 bộ, ngành chủ quản và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số giải ngân
thấp nhất phải có giải trình lý do và đề xuất biện pháp thúc đẩy giải ngân".
Các báo cáo giải ngân 15 ngày cuối tháng sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp kèm theo đánh giá và phân tích
một số trường hợp điển hình giải ngân kém, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.
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