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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày 21 tháng 11 năm 2019 

Kính gửi:  

 
- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

    

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

Trong đó tại Khoản 2 Mục II hướng dẫn: “Sau khi Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 của Quốc hội có hiệu lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến của các 

bộ, cơ quan trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ 

quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 

2021-2025”. 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 527/UBND-VP5 ngày 

04/9/2019; Sau khi nghiên cứu, do đến thời điểm hiện tại Chính phủ chưa ban 

hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công mới, chưa có Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025, đồng thời chưa có cơ sở để xác định được 

tổng nguồn vốn đầu tư công Chính phủ giao cho tỉnh Nam Định trong giai đoạn 

2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố triển khai một số nội dung dự kiến bước đầu về Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. Đối với các nguồn vốn đầu tư công tỉnh quản lý, điều hành 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp tổng hợp nhu cầu vốn bố trí cho các dự 

án đã quyết toán, hoàn thành, chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 chưa được bố 

trí đủ vốn ngân sách Trung ương (bao gồm cả vốn trong nước và vốn nước 

ngoài), ngân sách tỉnh chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2015.  

 



2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

- Đánh giá kết quả đạt được đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn 

vốn đầu tư công mà địa phương/đơn vị được giao làm chủ đầu tư trong giai đoạn 

2016-2020. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị. 

- Nghiên cứu, đề xuất danh mục và dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án 

khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung 

ương, ngân sách tỉnh. Trong đó để đảm bảo tính khả thi khi cân đối các nguồn 

vốn triển khai thực hiện dự án mới, đề nghị các địa phương/đơn vị chỉ đề xuất 

các dự án thực sự cần thiết, có tổng mức đầu tư phù hợp, theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của Chính phủ và của tỉnh về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn vốn 

ngân sách nhà nước.  

- Riêng đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo các nội dung 

theo quy định tại Mục 9 Phần I Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12/2019 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính theo quy định. 

II. Đối với các nguồn vốn đầu tư công huyện, thành phố, xã, thị trấn 

quản lý, điều hành 

Các huyện, thành phố căn cứ Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 5743/BKHĐT-TH ngày 

14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 của cấp mình, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn lập kế 

hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và phù hợp 

với tình hình thực tế.  

Các tài liệu về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có 

thể tải về tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư http://sokhdt.namdinh.gov.vn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, THQH. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Trần Anh Dũng 
 


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2019-11-21T16:21:24+0700
	Nam Định
	Trần Anh Dũng<trananhdung.khdt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2019-11-21T16:34:37+0700
	Nam Định
	Sở Kế hoạch và đầu tư<sokhdt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2019-11-21T16:34:45+0700
	Nam Định
	Sở Kế hoạch và đầu tư<sokhdt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




