Theo ó, thành lp 6 T công tác kim tra, ôn c, tháo g khó khn, vng mc, y mnh gii ngân vn u t công nm
2021 ti các b, c quan Trung ng và a phng có t l gii ngân n ngày 31/10/2021 di 60% k hoch c giao
do các Phó Th tng Chính ph và mt s B trng làm T trng, c th:
T công tác s 1 do Phó Th tng Trng trc Chính ph Phm Bình Minh làm T trng, kim tra các B, c quan:
Ni v, Ngoi giao, Quc phòng, T pháp, Công an, Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh, Tòa án nhân
dân Ti cao, Vn phòng Chính ph, y ban Dân tc; các a phng: Cao Bng, in Biên, Hà Giang, Sn La,
Phú Th.
T công tác s 2 do Phó Th tng Chính ph Lê Minh Khái làm T trng, kim tra các B, c quan: K hoch và
u t, ài Truyn hình Vit Nam, Thanh tra Chính ph, Vin Kim sát nhân dân Ti cao, Vn phòng Trung ng
ng, Kim toán Nhà nc, ài Ting nói Vit Nam, Thông tn xã Vit Nam; các a phng: Cn Th, Kiên Giang,
Hu Giang, Sóc Trng, Trà Vinh, Long An.
T công tác s 3 do Phó Th tng Chính ph Lê Vn Thành làm T trng, kim tra các B, c quan: Công
Thng, Xây dng, Tài nguyên và Môi trng, y ban toàn quc Liên hip các Hi vn hc ngh thut Vit Nam,
Liên hip các hi khoa hc và k thut Vit Nam, Hi Nông dân Vit Nam, Liên minh Hp tác xã Vit Nam, Tp
oàn in lc Vit Nam; các a phng: Thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bình Dng, Khánh Hòa.
T công tác s 4 do Phó Th tng Chính ph V c am làm T trng, kim tra các B, c quan: Thông tin và
Truyn thông, Khoa hc và Công ngh, Y t, Lao ng-Thng binh và Xã hi, Giáo dc và ào to, Vn hóa, Th
thao và Du lch, i hc quc gia Thành ph H Chí Minh, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam,
Ban qun lý Khu công ngh cao Hòa Lc, i hc quc gia Hà Ni, Tng Liên oàn lao ng Vit Nam, Trung ng
Hi liên hip Ph n Vit Nam, Viên Hàn Lâm Khoa hc xã hi Vit Nam, Trung ng oàn Thanh niên Cng sn
H Chí Minh, Ban qun lý Làng vn hóa các dân tc Vit Nam, Hi Nhà báo Vit Nam; các a phng: Hà Ni,
Hng Yên, Vnh Phúc.
T công tác s 5 do B trng B Tài chính làm T trng, kim tra các a phng: Qung Tr, Qung Bình, An
Giang, Bc Liêu, ng Tháp, Cà Mau.
T công tác s 6 do B trng B K hoch và u t làm T trng, kim tra các a phng: Kon Tum, Gia Lai, k Lk,
Bình nh, à Nng, Qung Nam.
Thành phn tham gia các T công tác ca lãnh o Chính ph gm lãnh o các B, c quan: K hoch và u t,
Tài chính, T pháp, Xây dng, Giao thông vn ti, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Công Thng,
Ngân hàng Nhà nc Vit Nam, Thanh tra Chính ph và mt s c quan liên quan. Thành phn c th tng T
công tác do T trng quyt nh.
Th tng Chính ph giao B K hoch và u t hng dn các b, c quan Trung ng và a phng thuc i tng kim tra
báo cáo bng vn bn trc khi T công tác làm vic.
i tng và phm vi, thi gian kim tra, ôn c: Các b, c quan Trung ng và a phng có t l gii ngân n ngày
31/10/2021 di 60% k hoch Th tng Chính ph giao; các d án ang trin khai thc hin trong nm 2021 và
mt s d án d kin b trí k hoch u t vn ngân sách nm nm 2022.
Thi gian kim tra: T ngày 22/11/2021 n ht ngày 10/12/2021.
Nhim v, quyn hn ca T công tác
T công tác có nhim v t chc rà soát, tng hp khó khn, vng mc; phân tích nguyên nhân ca nhng khó
khn, vng mc trong quá trình trin khai thc hin d án u t công, nht là d án s dng vn ODA và vay u ãi ca
các nhà tài tr nc ngoài ti các b, c quan Trung ng và a phng; xut, kin ngh các gii pháp nhm thúc y
gii ngân vn u t công, nâng cao hiu qu s dng vn.

Gii thích, hng dn thc hin thng nht quy nh ca pháp lut v u t công và các quy nh có liên quan nhm
tháo g khó khn, vng mc, thúc y tin thc hin và gii ngân các d án u t công.
ánh giá vic chp hành quy nh v lp, phân b, giao k hoch u t công vn ngân sách Nhà nc nm 2021 ca
các b, c quan Trung ng và a phng.
ánh giá vic trin khai các gii pháp thúc y gii ngân vn u t công theo ch o ca Chính ph, Th tng Chính
ph ti các Ngh quyt s: 01/NQ-CP ngày 1/1/2021, s 45/NQ-CP ngày 5/4/2021, s 63/NQ-CP ngày
29/6/2021; các Ngh quyt phiên hp Chính ph thng k; Công in s 1082/C-TTg ngày 16/8/2021 ca Th
tng Chính ph, Thông báo s 262/TB-VPCP ngày 5/10/2021 ca Vn phòng Chính ph và các ch o ca
lãnh o Chính ph v y mnh gii ngân vn u t công nm 2021.
Xem xét trách nhim trong lãnh o, ch o, ôn c, kim tra, rà soát, x lý các khó khn, vng mc, im nghn
trong gii ngân u t công ti tng b, c quan, a phng, trong ó có trách nhim ngi ng u.
T công tác có nhim v báo cáo tng hp tình hình, kt qu kim tra và xut, kin ngh c th (nu có), gi Th tng
Chính ph trong vòng 5 ngày làm vic k t ngày kt thúc kim tra i vi b, c quan Trung ng và a phng.
Lãnh o B K hoch và u t là Thng trc các T công tác do lãnh o Chính ph làm T trng, có trách nhim
giúp T trng xây dng báo cáo tng hp tình hình, kt qu kim tra và xut kin ngh ca T công tác.
Quyt nh cng nêu rõ T công tác có quyn hn yêu cu các b, c quan Trung ng và a phng báo cáo, cung
cp thông tin, s liu, c cán b phi hp thc hin và gii quyt vng mc ca b, c quan Trung ng, a phng ó.
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