
CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

1. Xây dựng cơ chế, chính sách KHTC và đầu tư. 

1.1. Công tác kế hoạch 

- Đã ban hành Quy chế quản lý công tác kế hoạch, tài chính tại các Quyết 

định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT): 

+ Quyết định số 885/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 ban hành Quy chế giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Bộ TN&MT; 

+ Quyết định số 886/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 ban hành Quy chế 

kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ TN&MT; 

+ Quyết định số 887/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 ban hành Quy chế 

quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ TN&MT; 

+ Quyết định số 888/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 ban hành Quy chế 

quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Bộ TN&MT; 

+ Quyết định số 889/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc 

Bộ TN&MT. 

- Rà soát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ 

thuật giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ 

thuật giai đoạn 2021 - 205, đồng thời bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 04/TT-

BTNMT về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. 

- Tiếp tục hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương xây dựng cơ sở hỏa táng 

cho đồng bào Khmer khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2019-2023. 

1.2. Cơ chế tài chính 

Về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công: đã ban hành Bộ đơn giá sản phẩm 

dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất Quyết định số 575/QĐ-BTNMT ngày 

29/01/20 (cho các sản phẩm mới được bổ sung định mức KTKT) và Khí tượng 

thủy văn theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (Quyết định số 232/QĐ-

BTNMT ngày 22/01/2020).   

1.3. Quản lý đầu tư công: Đang hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản lý dự 

án đầu tư công và Quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài (đã gửi lấy ý kiến 

các đơn vị để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ).  

1.4. Quản lý tài sản công 
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- Đang triển khai rà soát, xây dựng định mức xe ô tô đối với các cơ 

quan đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP, sau khi có ý kiến của 

Bộ Tài chính. 

- Đang tiến hành rà soát, trình sửa đổi định mức máy móc thiết bị chuyên 

dùng tại các đơn vị thuộc Bộ; đã ban hành Quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của 07 đơn vị trực thuộc Bộ. 

2. Công tác kế hoạch, thống kê - tổng hợp 

2.1. Công tác kế hoạch  

2.1.1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

a) Về các nhiệm vụ chuyên môn mở mới:  

-  Nhiệm vụ mở mới năm 2020: Tổng số 48 nhiệm vụ, trong đó: được phê 

duyệt tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2019 với tổng số 47 

nhiệm vụ; bổ sung mở mới 01 nhiệm vụ của Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên môi trường. 

+ Đã phê duyệt 26 nhiệm vụ;  

+ Còn 22 nhiệm vụ chưa phê duyệt; trong đó, Tổng cục Môi trường đề 

nghị dừng thực hiện 01 Nhiệm vụ "Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, quy định 

kỹ thuật về cơ sở dữ liệu lĩnh vực môi trường nhằm thực hiện Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tủ giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025". 

- Nhiệm vụ kết thúc, dừng thực hiện năm 2019 của các đơn vị với tổng số 

55 nhiệm vụ: Đến nay, mới phê duyệt phê duyệt kết quả hoàn thành 36 nhiệm vụ 

(trong đó, đã phê duyệt quyết toán hoàn thành 11 nhiệm vụ: 10 nhiệm vụ của 

Lĩnh vực KTTV, 01 nhiệm vụ của Tổng cục Biển&HĐVN); còn 19 nhiệm vụ 

chưa phê duyệt hoàn thành. 

- Tổng số Nhiệm vụ chuyên môn mở mới (2018-2019) chưa phê duyệt: 05 

nhiệm vụ, trong đó: Năm 2018: 01 nhiệm vụ của Tổng cục Biển; năm 2019: 04 

nhiệm vụ, gồm: Tổng cục Quản lý đất đai 02 nhiệm vụ; Cục Viễn thám quốc gia 

01 nhiệm vụ và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 01 

nhiệm vụ. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 – Phụ lục 04 kèm theo) 

b) Về xây dựng danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2021 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc Bộ TN&MT ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-BTNMT ngày 

07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực 

có trách nhiệm rà soát, tổng hợp xin ý kiến của các đơn vị có liên quan; tổ chức 

hội thảo; tổng hợp danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới thuộc lĩnh vực được 

giao quản lý và gửi về Bộ trước ngày 31/5. Tuy nhiên, các đơn vị chưa đảm bảo 

thời gian theo quy định, đến nay, Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt 
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Nam chưa có văn bản đề xuất gửi Bộ; phần lớn các đơn vị QLNN chưa có ý kiến 

cụ thể đối với các nhiệm vụ của các đơn vị trong Bộ thực hiện thuộc lĩnh vực 

phụ trách theo quy định (đặc biệt là lĩnh vực Môi trường, Đo đạc bản đồ). 

c) Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của 

Ngành TN&MT 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Bộ 

TN&MT đã có Công văn hướng dẫn địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ1. 

Theo quy định tại Công văn số 2303/BTNMT-KHTC ngày 28/4/2020, các đơn 

vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực, tổng hợp Kế hoạch 5 năm 

2021 - 2025 của đơn vị mình, các đơn vị trực thuộc Bộ liên quan đến lĩnh vực 

quản lý và của các Sở Tài nguyên môi trường, xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021 - 

2025 của Lĩnh vực, gửi về Bộ trước ngày 10 tháng 5 năm 2020 để Bộ tổng hợp 

chung vào Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của Ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Tuy nhiên, đến nay còn Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ 

chưa gửi văn bản; Cục Quản lý Tài nguyên nước mới gửi Dự thảo văn bản. 

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và các địa phương, Bộ TN&MT đã tổng 

hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Ngành TN&MT 

và đề nghị các đơn vị góp ý Dự thảo Kế hoạch 5 năm 2021-2025 ngành tài 

nguyên và môi trường tại Công văn số 3552/BTNMT-KHTC ngày 02/7/2020. 

Đề nghị các đơn vị góp ý tập trung vào: Mục tiêu, nhiệm vụ; đánh giá các 

Chương trình, Dự án, Đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ tại 

Phụ lục 01 và đề xuất các Chương trình, Dự án, Đề án trong Chương trình hành 

động của Chính phủ giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục 04. 

2.1.2. Đề xuất kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 

2021 - 2025 

Bộ TN&MT đã có các Công văn: số 1387/BTNMT-KHTC ngày 18/3/2020 

và số 1795/BTNMT-KHTC ngày 03/4/2020 yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình 

xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất chương 

trình xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 (thời hạn trước 30/6/2020). Đến nay, mới có 

14 đơn vị gửi báo cáo (gồm: 04Tổng cục: Biển&HĐVN, ĐC&KSVN, KTTV, 

QLĐĐ; 04 Cục: QLTNN, BĐKH, ĐĐBĐ&TTĐL VN, VTQG; 5 Viện: Khoa học 

ĐC&KS, Khoa học KTTV&BĐKH, Khoa học ĐĐ&BĐ, Khoa học TNN, Viện 

CL,CSTNMT và Trung tâm QH điều tra TNN quốc gia). 

2.1.3. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình 

mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020  

a) Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh giai đoạn 2016 - 2020:  

                                           
1 Công văn số 2303/BTNMT-KHTC ngày 28/4/2020 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Công văn số 2287/BTNMT-

KHTC ngày 28/4/2020 gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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Hợp phần biến đổi khí hậu, được phân bổ cho các đơn vị với tổng kinh 

phí 26.484 triệu đồng. Các nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện theo đúng 

tiến độ. 

b) Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020:  

Năm 2020, kinh phí sự nghiệp môi trường dành cho CTMT là 131.000 

triệu đồng. Bộ TN&MT có văn bản số 2311/BTNMT-KHTC ngày 28/4/2020 gửi 

Bộ Tài chính về việc đề xuất phân bổ 1.093.879 triệu đồng nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trung ương đợt 2 năm 2020 (trong đó có 131.000 triệu 

đồng kinh phí của TCMT) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

2.1.4. Tổng hợp, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường  

Kinh phí SNMTTƯ năm 2020, tổng số là 2.450.000 triệu đồng. Đã phân 

bổ là 1.356.121 triệu đồng. Dự toán còn lại chưa phân bổ là 1.093.879 triệu 

đồng ((1) CTMT xử lý ONMT là 131.000 triệu đồng; (2) phân bổ cho các Bộ, 

ngành và hỗ trợ địa phương là 962.879 triệu đồng). 

Bộ TN&MT có văn bản số 2311/BTNMT-KHTC ngày 28/4/2020 gửi Bộ 

Tài chính về việc đề xuất phân bổ 1.093.879 triệu đồng nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trung ương đợt 2 năm 2020 để trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

Bộ đã có Công văn số 3407/BTNMT-KHTC ngày 25/6/2020 về việc đề 

xuất bổ sung phân bổ nguồn kinh phí SNMT trung ương năm 2020 với tổng 

kinh phí là 249.150 triệu đồng. 

Đối với nội dung hỗ trợ đồng bào Khmer xây dựng cơ sở hỏa táng, ngày 

19/6/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 7417/BTC-NSNN về cơ chế hỗ trợ xây 

dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer, trong đó thống nhất với đề xuất của 

Bộ TN&MT, hỗ trợ mỗi cơ sở hỏa táng không quá 45.000 triệu đồng. Bộ 

TN&MT có Công văn số 3681/BTNMT-KHTC ngày 09/7/2020 báo cáo trình 

Thủ tướng Chính phủ về nội dung nêu trên. 

Báo cáo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách bảo vệ môi trường năm 2019, 

những tháng đầu năm 2020 và phương hướng thực hiện những tháng cuối năm 

2020 tại Công văn số 2431/BTNMT-KHTC ngày 06/5/2020. 

Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 tại Công văn số 2360/BTNMT-

KHTC và số 2361/BTNMT-KHTC ngày 04/5/2020. 

1.2. Công tác thống kê 

- Bộ TN&MT đã có Công văn số 2351/BTNMT-KHTC ngày 04/5/2020 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về số liệu Thống kê cấp quốc gia. 

- Kết quả số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 đã 

được phê duyệt và đăng tải số liệu thống kê ngành trên trang web của Bộ. 
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1.3. Về công tác tổng hợp 

1.3.1. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Chính phủa) Tình hình triển 

khai các Nghị quyết: số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ.  

Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 

vềviệc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, trong đó xác định các 

mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020 và được cụ thể hóa bằng các 

nhiệm vụ và phân công các đơn vị tổ chức thực hiện. 

Đã Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 

02/NQ-CP và tình hình KTXH 6 tháng đàu năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư tại Công văn số 3411/BTNMT-KHTC ngày 26/6/2020 (báo cáo chi tiết được 

gửi kèm). 

b) Tình hình triển khai các Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 

của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy 

các nguồn lực của nền kinh tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động cảu Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 39-NQ/TW 

Ngày 26/6/2020,Bộ TN&MT đã có Công văn số 3425/BTNMT-KHTC đề 

nghị các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ và Trung tâm Quy 

hoạchvàĐiềutra tàinguyên nước. đề xuất mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ thực 

hiện NQ 30/NQ-CP (thời hạn trước ngày 30/6/2020).  

Đến nay mới có 09 đơn vị báo cáo, đề xuất, bao gồm: Các Tổng cục: Khí 

tượng thủy văn,  Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam; các Cục: Viễn thám 

quốc gia, Quản lý Tài nguyên nước; Vụ Khoa học và Công nghệ; các Viện: 

Chiến lược Chính sách TN&MT, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Trung 

tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia. 

1.3.2. Góp ý, thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, phát triển ngành lĩnh vực, các dự án, đề án của các Bộ ngành và 

địa phương 

Đã góp ý kiến 281/315 quy hoạch, đề án, dự án liên quan đến quản lý nhà 

nước của Bộ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa 

phương (đạt 89%), hiện đang xử lý 34 văn bản (chiếm 11%). 

Văn bản thẩm định, góp ý đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian quy 

định. Một số văn bản chậm thời gian thời gian trả lời do thời hạn yêu cầu xử lý 

ngắn (một số văn bản khi nhận được đã quá thời hạn trả lời); một số văn bản 

điện tử của các Bộ, ngành, địa phương gửi qua hệ thống HSCV không có tài 

liệu, hồ sơ kèm theo (nên phải chờ bổ sung hồ sơ mới có cơ sở để xử lý); một số 

đơn vị trong Bộ được xin ý kiến chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, trả lời không đúng 

nội dung yêu cầu và thời hạn quy định. 
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2. Công tác tài chính - kế toán 

2.1. Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

2.1.1. Dự toán NSNN: 

Bộ đã giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 

2020 cho các đơn vị trực thuộc Bộ tại Quyết định số 3473/QD-BTNMT ngày 

31/12/2019; giao bổ sung KP một cửa ASEAN tại Quyết định số 540/QĐ-

BTNMT ngày 3/3/2020; Điều chỉnh DTNS lần 1 tại Quyết định số 898/QĐ-

BTNMT ngày 9/4/2020; điều chỉnh dự toán lần 2 tại Quyết định điều chỉnh dự 

toán số 1411/QĐ-BTNMT ngày 29/6/2020. Theo đó, đã phân bổ hết dự toán 

NSNN năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ như Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao. 

2.1.2. Kết quả thực hiện DTNS 

a) Dự toán thu NSNN 

Về thu ngân sách: Tỷ lệ các đơn vị thu phí, lệ phí lũy kế đến 03/7/2020 là 

2.905/50.190 triệu đồng đạt 6% dự toán được giao. 

b) Dự toán chi NSNN: Tỷ lệ các đơn vị đã giải ngân Kho bạc lũy kế đến 

03/7/2020 là 675.404/2.405.448 triệu đồng đạt 28,1% dự toán được giao, cụ thể:                                                          

   Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí 
Dự toán 

được giao 

Kinh phí 

rút tại Kho bạc 

Tỷ lệ 

đạt được (%) 

  Tổng cộng 2.405.448 675.404 28,1% 

1 Quản lý hành chính 221.240 88.564 40% 

2 Sự nghiệp KHCN 326.080 90.676 28% 

3 Sự nghiệp Đào tạo 63.580 32.821 52% 

4 Sự nghiệp Y tế 8.350 2.817 34% 

5 Các hoạt động kinh tế 1.364.200 401.280 29,4% 

6 Sự nghiệp BVMT 421.998 59.246 14% 

(Chi tiết theo đơn vị tại Phụ lục 05 kèm theo) 

Đánh giá: Tỷ lệ giải ngân chi thường xuyên bằng với cùng kỳ năm 2019. 

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covit và do thời gian 

kiểm tra phân bổ của Bộ Tài chính kéo dài (do các đơn vị chậm phê duyệt dự 

toán), nên phần nào ảnh hưởng  công tác giải ngân kinh phí của các đơn vị. 

2.2. Công tác quyết toán, kiểm toán  

2.2.1. Công tác quyết toán: 
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Kiểm tra quyết toán năm 2019: Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, xét 

duyệt quyết toán 2019, bắt đầu triển khai từ ngày 01/4/2020 đến hết 31/8/2020 

(Công văn số 1366/BTNMT-KHTC ngày 17/3/2020), đồng thời hướng dẫn các 

đơn vị về một số nội dung đối với công tác quyết toán. 

Đến nay, đã thực hiện kiểm tra, xét duyệt quyết toán của 26/31 đơn vị trực 

thuộc Bộ, trong đó đã thông qua kết quả kiểm tra quyết toán 22 đơn vị (trong đó 

có 03 doanh nghiệp).  

Vướng mắc chủ yếu trong công tác quyết toán tại các đơn vị thuộc Bộ 

vẫn là cơ chế chi trả tiền lương cho người lao động theo Nghị định 141, một số 

đơn vị được giao dự toán nhiều, số lượng người lao động ít, đã đi thuê ngoài 

thực hiện nhiệm vụ để không vượt 1 lần lương trong chí phí (nhất là các đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ không đặt hàng, các tổ chức KHCN thực hiện nhiệm vụ 

nguồn các hoạt động kinh tế, nguồn sự nghiệp BVMT cấp dự toán ở chi không 

thường xuyên). 

2.2.2. Công tác Kiểm toán: 

Thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-KTNN ngày 28/11/2019 của Kiểm 

toán Nhà nước về Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công 

năm 2019, Vụ KHTC đang phối hợp với KTNN khảo sát các đơn vị trực thuộc 

Bộ để chuẩn bị kiểm toán theo kế hoạch của KTNN (Dự kiến tháng 9/2020).  

Đối với tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2017, đến thời điểm 

hiện nay còn một số đơn vị chưa thực hiện các kiến nghị của KTNN (Tổng cục 

Địa chất và KSVN; Tổng cục QL đất đai; Trung tâm QH ĐTTNN quốc gia). 

2.3. Về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập 

Cơ bản đã giao tự chủ cho các đơn vị SNCL theo đúng quy định. Hiện 

nay có 10 đơn vị gặp vướng mắc khi thực hiện lộ trình chuyển đổi cơ chế giao tự 

chủ tài chính theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Bộ, trong đó có 04 đơn vị chưa được giao tự chủ năm 2020, cụ thể: 

- 03 Trường trực thuộc Bộ hiện đang được giao tự chủ tài chính là đơn vị 

sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tuy nhiên, theo Quyết định số 

2283/QĐ-TTg quy định giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, các 

trường là các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. Việc này là khó 

thực hiện khi Trường Đào tạo cán bộ bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi 

trường là đơn vị mới thành lập năm 2018, nguồn thu dịch vụ thấp chủ yếu thu từ 

NSNN, mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên đạt dưới 100%; 02 Trường đại học 

còn lại, nguồn thu chủ yếu từ học phí và ngân sách cấp, các ngành học chính của 

Trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường rất khó 

tuyển sinh chủ yếu là học sinh, sinh viên các khu vực vùng cao vùng khó khăn 

được miễn giảm học phí. Do đó, nếu chuyển đổi sang loại hình tự đảm bảo chi 

thường xuyên đồng nghĩa với việc rất khó duy trì các ngành học phục vụ các 

lĩnh vực chuyên môn của Bộ. Đồng thời, Chính phủ chưa ban hành Nghị định 

hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục 
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đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

- Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng chủ yếu thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao 

động của các đơn vị trực thuộc Bộ; hoạt động dịch vụ không ổn định, mang tính 

mùa vụ, tập trung trong 02-03 tháng hè, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên việc 

chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2020 và 

giai đoạn tiếp theo theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg là khó thực hiện. Đồng thời, 

Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp lĩnh vực dân số - y tế; Bộ Y tế chưa xây dựng, trình Thủ tướng 

Chính phủ Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực y tế. 

- Từ năm 2020 có 04 đơn vị (Trung tâm Tư vấn và công nghệ môi trường, 

Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám, Trung tâm Công nghệ phần mềm và 

GIS, Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất); từ năm 2021 có 02 đơn vị 

(Trung tâm Điều tra và xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ, Trung tâm Kiểm định 

chất lượng sản phẩm công nghệ thông tin) chuyển sang loại hình tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay, các đơn vị hầu hết không có 

cơ sở vật chấp như nhà cửa, đất đai; máy móc thiết bị đã cũ, hết thời gian trích 

khấu hao trong khi cơ chế giao tài sản đảm bảo hoạt động cho các đơn vị sự 

nghiệp không còn được đề cập trong Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 

2017. Ngoài ra, theo số liệu quyết toán hàng năm và phương án tự chủ giai đoạn 

2020-2022, quy mô quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của 06 đơn vị nêu trên 

thấp chủ yếu dưới 100 triệu đồng. Nguyên giá của các tài sản dùng cho hoạt 

động sự nghiệp của 06 đơn vị là 259.358 triệu đồng, nếu tỷ lệ khấu hao 

10%/năm, mỗi năm phải trích quỹ tối thiểu 25.936 triệu đồng (bao gồm trích 

khấu hao từ nguồn sản xuất kinh doanh và hoạt động nhà nước đặt hàng) mới 

bảo đảm nguồn tái đầu tư tài sản. Tuy nhiên, hiện nay khả năng ngân sách nhà 

nước còn hạn hẹp nên không có khả năng bố trí nguồn trích khấu hao để tái đầu 

tư, mặt khác do nguồn thu dịch vụ không ổn định giá dịch vụ chưa tính đủ chi 

phí khấu hao tài sản. Do đó, các đơn vị không có khả năng tự đảm bảo chi đầu 

tư mua sắm, sửa chữa tài sản nên không thể chuyển đổi sang loại hình tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.   

2.4. Quản lý doanh nghiệp 

Đã hoàn thành kế hoạch giám sát và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 

(Công văn số 2913/BTNMT-KHTC ngày 29/5/2020 gửi Bộ Tài chính báo cáo).  

3. Quản lý vốn đầu tư phát triển 

3.1. Về tình hình phân bổ, điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2020. 

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Bộ TN&MT đã được Bộ trưởng ký 

phân bổ chi tiết cho các dự án để triển khai tại Quyết định số 3295/QĐ-BTNMT 

ngày 25/12/2019.  
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Nhằm phù hợp với khả năng triển khai và giải ngân của từng dự án và đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân chung của Bộ, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 

1012/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2020 và Quyết định số 1325/QĐ-BTNMT ngày 

16/6/2020 về điều chỉnh kế hoạch vốn trong nước của một số dự án. 

Đã rà soát, đánh giá tình hình giải ngân vốn nước ngoài của một số dự án 

ODA và báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chuyển trả lại NSNN khoảng 330 tỷ 

đồng vốn nước ngoài (do dự báo đến hết năm 2020 không có khả năng giải ngân 

được) tại văn bản số 3446/BTNMT-KHTC ngày 29/6/2020. 

Vấn đề này, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ trưởng sẽ 

phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chi tiết (nguồn vốn nước ngoài) của các dự án 

nêu trên. 

3.2. Về tình hình giải ngân 

Đến hết ngày 08/7/2020 các dự án giải ngân được 201.304 triệu đồng đạt 

13,04% kế hoạch được giao 1.543.979 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn trong nước: giải ngân được 171.303 tiệu đồng đạt 21,06% 

- Vốn nước ngoài: giải ngân được 30.001 triệu đồng đạt 4,11% 

Cụ thể theo từng nguồn vốn như sau: 

- Vốn thuộc KH năm 2018, 2019 không giải ngân hết, kéo dài sang năm 

2020: 232.089 triệu đồng (gồm vốn NSTW và vốn CTMT ứng phó với BĐKH 

thuộc dự án Mô hình số độ cao do Cục ĐĐBĐ thực hiện). Giải ngân 14.116 

triệu đồng đạt 6,08%. 

- Vốn NSTW năm 2020 được giao: 1.179.300 triệu đồng (vốn trong nước: 

559.500 triệu đồng, vốn nước ngoài: 619.800 triệu đồng). Giải ngân 130.724 

triệu đồng đạt 11,08%. 

- Vốn từ nguồn bán chuyển nhượng nhà đất: 132.590 triệu đồng (vốn giao 

năm 2020: 105.841 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2019 sang: 26.749 triệu đồng). 

Giải ngân 56.451 triệu đồng đạt 42,57%. 

(Chi tiết như các Phụ lục đính 06 và Phụ biểu 01 của Phụ lục 06 kèm theo). 

3.3. Đánh giá những vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân 

Nhìn chung, tình hình triển khai các dự án đầu tư công của Bộ gặp nhiều 

vướng mắc do những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới tỷ lệ giải 

ngân rất thấp (gồm nguồn vốn năm 2019 chuyển sang, vốn thuộc kế hoạch năm 

2020 và nguồn vốn bán chuyển nhượng cơ sở nhà đất của Bộ). 

Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân cụ thể, gắn với từng dự án, 

đơn vị cụ thể như sau: 

a) Ban quản lý dự án Mê Công đã có khối lượng nhưng do ảnh hưởng của 

dịch Covid 19 nên công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán còn bị đình 

trệ, dẫn đến vẫn chưa thúc đẩy được tỷ lệ giải ngân vốn được giao (mặc dù dự 

án đã đóng tài khoản, và thời gian thực hiện còn đến 31/10/2020 phải kết thúc). 
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b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng còn lúng túng trong xử lý vướng 

mắc về vị trí xây dựng công trình, các thủ tục giao đất; thủ tục lựa chọn thiết bị 

công nghệ, tổ chức lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh dự án nên triển khai chậm cả 

04 Tiểu dự án được giao làm Chủ đầu tư.  

c) Một số dự án chiếm tỷ trọng vốn nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục cần 

thiết để tổ chức những gói thầu chính, hạng mục công việc chính nên không thể 

giải ngân được đáp ứng các mốc thời gian quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Cụ thể yêu cầu đến hết tháng 8/2020 giải ngân 

toàn bộ số vốn kéo dài từ các năm 2018, 2019 sang năm 2020; đến hết tháng 

9/2020 tỷ lệ giải ngân phải đạt trên 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã 

được giao từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, Vụ KHTC dự báo một số dự án không 

thể thực hiện được yêu cầu nêu trên. Điển hình là: 

(1) Dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trưởng biển 04 

tỉnh miền Trung” của Tổng cục Môi trường: vốn kéo dài 30.959 triệu đồng mới 

giải ngân được 237 triệu đồng. Vốn năm 2020 được giao (sau khi điều chỉnh) 

còn 3.400 triệu đồng. Mặc dù Bộ đã có chủ trương cho điều chỉnh FS từ tháng 

2/2020 nhưng đến nay đơn vị chưa trình điều chỉnh FS nên chưa triển khai được 

gói thầu Mua sắm, lắp đặt 06 Trạm quan trắc môi trường nước biển. 

(2) Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)” 

của Tổng cục QL Đất đai: vốn kéo dài 8.476 triệu đồng, vốn năm 2020 được 

giao 84.157 triệu đồng. Đơn vị vẫn chưa triển khai được các nội dung khác của 

dự án do chưa thống nhất được thiết kế hệ thống của mô hình thông tin đất đai. 

(3) Dự án “Đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ” do 

Văn phòng Bộ làm Chủ đầu tư có vốn kéo dài 29.934 triệu đồng, vốn năm 2020 

được giao 20.000 triệu đồng. Dự kiến chỉ giải ngân được khoảng 9 tỷ đền bù 

GPMB. 

(4) Dự án “Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn1)” vốn kéo dài 24.326 triệu đồng, 

Vốn năm 2020 được giao (sau khi điều chỉnh) còn 45.000 triệu đồng và 37.539 

triệu đồng vốn nhà đất. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị vẫn chưa triển khai công tác 

TKDT, chưa đấu thầu được gói thầu XL chính nên chưa giải ngân được. 

 (5) Dự án Trạm dò tìm vệ tinh Ấn Độ của Cục Viễn thám quốc gia vốn 

năm 2020 được giao 65.000 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tiến hành 

được các thủ tục giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng… 

(6) Hầu hết các nhiệm vụ Quy hoạch đều chưa triển khai công tác giải ngân. 

Trong đó có một số nhiệm vụ có số vốn được giao khá lớn như:  

- Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: KH vốn giao 40 tỷ đồng. 

- Quy hoạch không gian biển quốc gia: KH vốn giao 32 tỷ đồng. 

- Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ: KH 

vốn giao 20 tỷ đồng. 
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- QH tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình: KH vốn giao 20 tỷ đồng. 

- Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long: KH vốn giao 10 tỷ đồng. 

d) Hầu hết các dự án sử dụng nguồn vốn ODA đều gặp vướng mắc khó 

khăn, phải điều chỉnh FS, điều chỉnh thiết kế, danh mục thiết bị chưa thể đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện trong năm 2020. Điển hình là 04 Tiểu dự án WB9, dự án VILG; 

dự án An toàn đập WB8… 

3.4. Về tình hình triển khai công tác xây dựng Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025  

3.4.1. Tình hình xây dựng Kế hoạch trung hạn 

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, Bộ 

TN&MT đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 – 2020 và tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021 - 2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ tại Công 

văn số 6925/BTNMT-KHTC ngày 25/12/2019. 

Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021-2025 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TN&MT đã rà soát lại 

danh mục, nội dung, quy mô đầu tư, tính khả thi của từng dự án để trên cơ sở đó 

sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên, tính toán nhu cầu sử dụng vốn của từng 

dự án trong giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 3364/BTNMT-KHTC ngày 

24/6/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ sẽ thông báo 

dự kiến tổng mức vốn giai đoạn 2021-2025, từ đó Bộ TN&MT sẽ rà soát, cân 

đối kế hoạch vốn chi tiết cho từng dự án theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với khả 

năng đáp ứng về nguồn vốn và phương án phân bổ chính thức Kế hoạch trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. 

3.4.2. Tình hình chuẩn bị các thủ tục cho các dự án dự kiến khởi công mới 

trong giai đoạn 2021-2025 

Đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lập, thẩm định trình Lãnh đạo Bộ ký 

phê duyệt Chủ trương đầu tư cho 19 dự án đã sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục 

khởi công từ năm 2021. Các dự án nêu trên cơ bản đã được CBĐT từ năm 2016 

nhưng do không cân đối được trong KH 2016-2020 nên chưa được triển khai. 

Đến nay, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư được 12 dự án. Đang trình 

Lãnh đạo Bộ 01 dự án của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đang thẩm định 

01 dự án của Tổng môi trường và 05 dự án của Tổng cục Khí tượng thủy văn. 

3.5. Quyết toán dự án hoàn thành:  

- Đang thẩm định quyết toán hoàn thành đối với 01 dự án Mua sắm trang 

thiết bị điều tra, khảo sát GH thuộc dự án”Nghiên cứu, điều tra, đánh giá, vọng 

khí Hydrate ở các vùng biển Việt Nam”. 
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- Đến thời điểm hiện nay, còn 08 dự án đến thời hạn quyết toán nhưng 

chưa trình quyết toán (Cụ thể: Tổng cục KTTV: 02 dự án; Cục Quản lý tài 

nguyên nước: 01 dự án; Thanh tra Bộ: 01 dự án; Văn phòng Bộ: 01 dự án: Viện 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản: 01 dự án; Trung tâm QHĐTTNNQG: 01 dự 

án; Sở TN&MT Hải Dương: 01 dự án). 

(Chi tiết tại Phụ lục 07 kèm theo). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Về cơ chế, chính sách 

- Đôn đốc, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch định mức kinh tế - 

kỹ thuật giai đoạn 2021 – 2025. 

- Đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BTC về chi sự 

nghiệp môi trường. 

2. Công tác kế hoạch và thống kê, tổng hợp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, 

đặc biệt các nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2020và số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020. 

- Hoàn thiện Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 ngành tài nguyên và môi trường. 

- Phê duyệt Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới 

năm 2021. 

- Trình phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai 

đoạn 2021 - 2025 của Bộ TN&MT. 

- Tổng hợp, thẩm định, phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trung ương năm 2021.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo thời hạn góp ý, thẩm định 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành lĩnh 

vực, các dự án, đề án của các Bộ ngành và địa phương. 

3. Công tác tài chính kế toán  

- Tập trung xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2021; Kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 trước ngày 20/7/2020. 

- Điều chỉnh kế hoạch và dự toán NSNN năm 2020 (lần 3) trước ngày 

10/10/2020. 

- Hoàn thành báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 của 

Bộ gửi các cơ quan trước ngày 01/10/2020. 

- Phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị trước ngày 

31/12/2020, trong đó tất cả các nhiệm vụ dự kiến tổ chức trong năm 2021 phải 

được phê duyệt đề cương, dự toán. 
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- Phê duyệt quyết toán nhiệm vụ Dự án đã hoàn thành năm 2019 và 06 

tháng đầu năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC. 

4. Công tác đầu tư phát triển   

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng thực hiện từng dự án để điều chỉnh 

Kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm cho phù hợp. Rà soát điều chỉnh kế 

hoạch chi tiết (nguồn vốn nước ngoài) của các dự án ODA sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận phương án điều chuyển giảm vốn vay nước ngoài 

năm 2020. 

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trận tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch 

Covid-19 và Chỉ thị số 02/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT ngày 

16/6/2020 về việc tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài 

sản công tại Bộ TN&MT. 

- Tổ chức các cuộc họp giao ban để đôn đốc, chỉ đạo thúc đẩy tình hình 

thực hiện, ban hành các văn bản quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng 

đơn vị, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu trong việc tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc về thực hiện và giải ngân vốn. 

- Thực hiện các biện pháp đồng bộ trong phối hợp, xử lý các hồ sơ thủ tục 

liên quan đến thẩm định, phê duyệt. Tăng cường công tác phối hợp theo dõi, 

kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện các dự án. 

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật 

liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi 

nước ngoài. 

5. Công tác quản lý tài sản 

- Hoàn thiện sửa đổi định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bộ; 

- Đề xuất phương án sắp xếp nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất được cấp 

mới và các cơ sở nhà, đất điều chỉnh phương án; 

- Ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng của Bộ; rà soát và sắp xếp lại 

xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung theo định mức hiện hành. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Bộ trưởng và các Thứ trưởng xem xét, chỉ đạo các đơn vị:  

1. Đẩy mạnh công tác giải ngân, rà soát các nhiệm vụ để đề xuất điều 

chỉnh đợt cuối hoàn thành trước 20/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính 

kiểm tra. 

2. Khẩn trương phê duyệt dự toán theo phân cấp làm cơ sở bố trí DTNS. 
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3. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm 

bảo trận tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 và Chỉ thị số 02/CT-

BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2020 về việc 

tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: 

3.1. Kiên quyết yêu cầu từng chủ đầu tư phải lập, đăng ký kế hoạch giải 

ngân cho từng dự án và trình Bộ ban hành trong tháng 7/2020 để làm căn cứ 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành 

kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người 

đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 

100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ 

đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. 

Vấn đề này đã được quán triệt trong các văn bản thông báo ý kiến kết 

luận của Bộ trưởng, chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên trong các cuộc họp 

về thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công năm 2020. Tuy nhiên, 

đến nay Vụ KHTC vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị. 

3.2. Yêu cầu các Chủ đầu tư phải cam kết đến hết tháng 8/2020 giải ngân 

toàn bộ số vốn kéo dài từ các năm 2018, 2019 sang năm 2020; đến hết tháng 

9/2020 tỷ lệ giải ngân phải đạt trên 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã 

được giao từ đầu năm 2020. Trường hợp không thực hiện được phải báo cáo rõ 

và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện. 

3.3. Yêu cầu các đơn vị lập đề xuất, tổ chức quy trình lập, trình duyệt Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án vay vốn nước ngoài giai đoạn 

2021-2025 để đăng ký kế hoạch vốn vay giai đoạn 2021-2025.  

3.4. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, 

cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, 

làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

3.5. Các dự án đã hoàn thành, Chủ đầu tư phải thực hiện lập báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành trình cơ quan quyết định đầu tư thẩm định phê duyệt theo 

đúng thời gian quy định. Các dự án hoàn thành không kịp thời trình phê duyệt, 

không có cơ sở đề bố trí vốn đầu tư công bổ sung trả nợ (nếu có), đơn vị phải tự 

chịu trách nhiệm và giải quyết tồn tại. 

3.6. Chủ đầu tư các dự án đã hoàn thành trước năm 2020, nhưng đến nay 

chưa trình Bộ trưởng phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phải tự tổ chức 

kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo Bộ trưởng. 

4. Để chuẩn bị cho công tác Kiểm toán nhà nước năm 2020 yêu cầu các 

đơn vị thực hiện tốt các nội dung, cụ thể như sau: 
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4.1. Nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định về cơ chế tự chủ tài 

chính đối với công tác hạch toán chi phí tiền lương, tiền công trong các nhiệm 

vụ, dự án; và trích lập các quỹ theo đúng quy định. 

4.2. Kiểm soát chặt chẽ các chừng từ chi, thanh quyết toán đảm bảo theo 

đúng các quy định quản lý tài chính hiện hành. 

4.3. Thực hiện đối chiếu công nợ đầy đủ đối với từng tổ chức và cá nhân 

có liên quan. 

4.4. Xử lý dứt điểm các khoản thu nộp NSNN và các kiến nghị của cơ 

quan tài chính, Kiểm toán Nhà nước trong năm 2019 và các năm trước. 

4.5. Chuẩn bị đầy đủ, hồ sơ, sổ sách chứng từ tài liệu quyết toán theo quy 

định; đóng gói gọn gàng, sạch sẽ để đảm bảo việc kiểm tra được dễ dàng, thuận lợi. 

4.6. Các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ về 

công tác quản lý kế hoạch tài chính; báo cáo về Bộ các khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, để kịp thời hướng dẫn, xử lý theo các quy định./. 

 

 

     VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 


