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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, 

vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, 

không vay cho chi thường xuyên 
___________ 

 

Trong thời gian qua, việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA và 

vay ưu đãi nước ngoài đều tập trung cho đầu tư các dự án, kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội và đã có những đóng góp tích cực cho đầu tư phát triển của 

đất nước, nhất là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất điện, 

xử lý nước thải, phát triển nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu và xây dựng một số trường học, bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến 

cuối. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA 

và vay ưu đãi nước ngoài cũng góp phần hoàn thiện thể chế chính sách, ứng 

dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cơ chế 

chính sách và quy định pháp luật về huy động, quản lý và sử dụng vốn vay 

ODA, vay ưu đãi nước ngoài ngày càng hoàn thiện. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc huy động, quản lý và sử dụng 

vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài còn có những hạn chế, bất cập như: 

một số dự án được đàm phán, ký kết xong nhưng chưa được các bộ, ngành 

tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân đã cam kết với nhà tài trợ; 

chất lượng chuẩn bị dự án chưa đạt yêu cầu, quá trình thực hiện dự án chậm 

tiến độ làm tăng tổng mức đầu tư và chi phí cho công tác giải phóng mặt 

bằng; bố trí vốn đối ứng không đầy đủ và kịp thời; một số dự án vay về cho 

vay lại gặp khó khăn trong việc trả nợ, phải tái cơ cấu hoặc Chính phủ phải 

tạm ứng nguồn vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ để trả nợ thay; một số chương 

trình, dự án không được bố trí đủ dự toán, giải ngân vốn còn chậm... 

Những hạn chế, bất cập trên là do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 

quan, trong đó chủ yếu là: việc huy động và phân bổ vốn còn phụ thuộc vào 

chính sách, điều kiện của các nhà tài trợ, theo đó mỗi nhà tài trợ quan tâm đầu 

tư vào một số ngành, lĩnh vực cụ thể, trong khi đó, trình tự thủ tục giải ngân 

rút vốn của các nhà tài trợ cũng có sự khác biệt nhất định; công tác quy 

hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng văn kiện dự án, tổ chức thực hiện ở một số 

bộ, ngành, địa phương làm chưa tốt; các chủ đầu tư được ngân sách nhà nước 

cấp phát nên chưa thực sự quan tâm đến việc trả nợ, chưa quyết liệt giải quyết 

hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, triển khai dự án 
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kéo dài, phải trả chi phí lãi suất, phí cam kết; các chương trình, dự án Ô chưa 

có quy định rõ ràng về cơ chế quản lý và phân bổ vốn... 

Để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập trên đây và phát huy hơn nữa 

vai trò của các nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã 

hội trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, nguồn 

vốn ODA ngày càng hạn hẹp, nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ hiện 

nay chủ yếu là vay ưu đãi với lãi suất gần với lãi suất thị trường, việc tăng 

cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi 

nước ngoài trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Thực hiện Nghị quyết                

số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương,      

giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền            

tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Luật Quản lý nợ công năm 2017,      

Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc 

thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài, 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án và các 

tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp sau đây: 

I. CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN TRONG VIỆC HUY 

ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI NƯỚC 

NGOÀI, TẬP TRUNG CHO CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, KHÔNG SỬ 

DỤNG CHO CHI THƯỜNG XUYÊN 

1. Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước 

ngoài phải gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công và định hướng huy động, sử dụng 

nguồn vốn này trong từng thời kỳ, nhất là việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư 

công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 được phê duyệt tại 

Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước 

ngoài phải được đồng bộ với kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vay 

trả nợ công 5 năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các bộ, ngành, địa 

phương khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất chương trình, dự án 

phải xác định rõ cơ chế tài chính đối với chương trình, dự án (cấp phát hoặc 

cho vay lại hoặc hỗn hợp), làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án, quy mô đầu tư, 

hiệu quả kinh tế - xã hội và trách nhiệm hoàn trả nợ; kiên quyết loại bỏ các 

chương trình, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng. 

2. Việc đàm phán, ký kết các Hiệp định, Thỏa thuận vay phải phù hợp 

với điều kiện, tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng trả nợ, không 

vay vốn đối với các dự án có những điều kiện, quy định gây bất lợi cho Việt 

Nam hoặc hiệu quả kém so với vay trong nước. 

3. Vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài chỉ được sử dụng cho chi đầu 

tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Tăng cường trách nhiệm 

của cơ quan chủ quản, người ra quyết định đầu tư, chủ dự án, người sử dụng 

vốn. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát các chương trình, dự 

án đã ký kết và có hiệu lực, đang triển khai thực hiện, cắt giảm các khoản chi 
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mang tính chất quản lý hành chính như mua sắm xe ô tô, thiết bị văn phòng, 

khảo sát nước ngoài, nâng cao năng lực, quản lý dự án, đảm bảo hiệu quả, tiết 

kiệm trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ. Không gia hạn thời gian thực hiện 

đối với cấu phần chi thường xuyên của các chương trình, dự án ODA đang 

triển khai thực hiện. 

Đối với những Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vay ưu 

đãi đã ký và có hiệu lực thì thực hiện theo những Điều ước quốc tế và thỏa 

thuận đó theo quy định tại Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội                 

ngày 13 tháng 11 năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Căn cứ 

quy định của pháp luật về chi phí dự án đầu tư, các bộ, ngành, địa phương chủ 

động rà soát, xác định đúng tính chất của dự án và báo cáo cấp có thẩm quyền 

để làm thủ tục điều chỉnh quyết định dự án đầu tư (nếu cần thiết) làm cơ sở bố 

trí vốn để triển khai thực hiện dự án. 

Đối với các dự án vay mới, các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đàm 

phán ký kết Hiệp định vay, các bộ, ngành, địa phương không sử dụng vốn vay 

cho chi thường xuyên, chỉ đề xuất sử dụng vốn vay theo các tiêu chí: (i) ưu 

tiên sử dụng vốn vay cho khoản chi bằng ngoại tệ (chi nhập khẩu/mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ, tư vấn nước ngoài); (ii) khoản chi cho cấu phần xây lắp 

trong tổng mức đầu tư; (iii) khoản chi có liên quan đến chuyển giao công 

nghệ; giải trình rõ sự cần thiết vay vốn có yêu cầu ràng buộc của nhà tài trợ 

về xuất xứ hàng hóa, nhà thầu. Không sử dụng vốn vay để mua sắm ô tô, thiết 

bị văn phòng, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án 

hoàn thành, chi đào tạo, hội thảo. Vốn đối ứng được sử dụng để chi chuẩn bị 

dự án đầu tư, nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, chi phí giải phóng 

mặt bằng, chi phí quản lý dự án theo quy định. 

4. Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện dưới hai hình thức: ngân 

sách trung ương cấp phát cho chương trình, dự án thuộc nội dung chi của 

ngân sách trung ương hoặc cho vay lại đối với chương trình, dự án có khả 

năng thu hồi vốn. Từng bước giảm tỷ trọng cấp phát, tăng tỷ trọng vay về cho 

vay lại đối với các chương trình, dự án của địa phương thực hiện cơ chế ngân 

sách nhà nước cấp phát một phần, ngân sách địa phương vay lại một phần 

theo tỷ lệ do Chính phủ quy định. Các địa phương cần đảm bảo khoản vay lại 

vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong phạm vi hạn mức dư nợ được 

phép theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và mức vay/trả nợ trong 

năm được Quốc hội phê duyệt. 

Việc vay vốn để bù đắp bội chi ngân sách là ưu tiên hàng đầu; việc vay 

về cho vay lại phải được đánh giá, thẩm định đảm bảo hiệu quả và chỉ thực 

hiện khi còn dư địa nợ công. Các ngành, lĩnh vực đã tiếp cận được các nguồn 

vốn vay thương mại thì cần định hướng áp dụng phương thức tự vay, tự trả, 

Chính phủ không vay về để cho vay lại. 

5. Đối với các chương trình, dự án sau khi ký kết Hiệp định/Thỏa thuận 

vay phải được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Kế hoạch đầu tư 
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công trung hạn, bố trí dự toán ngân sách hàng năm để có thể giải ngân vốn 

theo tiến độ đã cam kết. Cơ quan kiểm soát chi thực hiện kiểm soát chi, đảm 

bảo giải ngân trong phạm vi dự toán. 

6. Các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án phải được ưu tiên bố trí đầy đủ 

vốn đối ứng để triển khai thực hiện dự án. Chuẩn bị tốt công tác giải phóng 

mặt bằng và phối hợp với nhà tài trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

7. Các bộ, ngành, địa phương cần có đánh giá chi phí khoản vay, theo đó 

ưu tiên sử dụng các khoản vay ODA, vay ưu đãi với chi phí thấp cho cấp phát 

ngân sách nhà nước; đối với khoản vay ưu đãi sát với lãi suất thị trường chỉ 

xem xét cho nhu cầu vay về cho vay lại đối với các dự án có hiệu quả, có đủ 

khả năng hoàn trả vốn vay. Hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi cho nhu 

cầu chi từ ngân sách trung ương trên nguyên tắc chỉ áp dụng đối với dự án 

thực sự cấp bách đã nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

8. Các cơ quan được ủy quyền cho vay lại tổ chức thẩm định chương trình, 

dự án cho vay lại chặt chẽ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. Trường hợp 

dự án không có hiệu quả tài chính và không có khả năng trả nợ, yêu cầu bố trí 

nguồn vốn khác để thực hiện, không sử dụng vốn vay nước ngoài để cho vay lại. 

9. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát, 

thực hiện chế độ báo cáo đánh giá định kỳ về mọi hoạt động quản lý, sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng 

Chính phủ và công khai nợ công, nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương 

theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các 

cơ quan thanh tra, kiểm toán. 

10. Đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống thông tin về công tác quản lý vốn 

vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thông qua việc nâng cấp hệ thống công nghệ 

thông tin, bảo đảm thường xuyên, kịp thời cập nhật việc đàm phán, ký kết, 

triển khai thực hiện, tình hình giải ngân...; sớm phát hiện những bất cập phát 

sinh để có giải pháp xử lý kịp thời. 

II. VỀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Tài chính 

a) Tổ chức phổ biến và triển khai Luật Quản lý nợ công và các Nghị định 

hướng dẫn Luật Quản lý nợ công. 

b) Công khai các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ chủ yếu để các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, 

cơ quan, các doanh nghiệp làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất 
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dự án dự kiến sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo quy định 

của Luật Quản lý nợ công. 

c) Xây dựng Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, chương trình quản lý nợ 

công trung hạn 3 năm và kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm, báo cáo cấp 

thẩm quyền phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện. 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 

xây dựng, trình cấp có thẩm quyền khung định hướng huy động hoặc hiệp 

định khung vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với các nhà tài trợ nước ngoài 

trong từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện, tình hình mới, đảm bảo các cam 

kết phù hợp với luật pháp Việt Nam; từng bước giảm tỷ trọng và nâng cao 

hiệu quả các khoản vay ưu đãi nước ngoài trong nợ công, tập trung vay vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi cho các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, hạn chế tình trạng phân bổ vốn dàn trải cho quá nhiều 

dự án, nhiều lĩnh vực sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi. 

đ) Chủ trì đánh giá thành tố ưu đãi, xác định cơ chế tài chính trong nước 

và đánh giá tác động nợ công đối với đề xuất khoản vay. 

e) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp chương trình 

đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

g) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn nước ngoài cho các 

chương trình, dự án trên cơ sở đảm bảo theo cơ chế tài chính trong nước của 

từng chương trình, dự án (phân bổ đủ vốn ngân sách trung ương cấp phát và 

hạn mức vay lại); tạo điều kiện cho các cơ quan chủ quản và chủ dự án thực 

hiện giải ngân thuận lợi, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và cam kết với nhà tài trợ nước ngoài. 

h) Ban hành hướng dẫn phương thức xác định khoản mục chi đầu tư phát 

triển thuộc ngân sách nhà nước trong các chương trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vay ưu đãi nước ngoài. 

i) Thực hiện giải ngân, rút vốn, kiểm soát chi bảo đảm trong dự toán 

được duyệt. Trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ về cơ chế áp dụng tỷ giá 

thanh toán bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. 

k) Phối hợp với bộ, ngành, địa phương, các cơ quan được ủy quyền cho 

vay lại thẩm định, giải ngân, rút vốn, thu hồi số gốc, lãi để hoàn trả vốn vay 

nước ngoài. 

l) Định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình huy động, quản lý và giải ngân 

nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong nợ công, kiến nghị và triển 

khai các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. 

m) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vốn vay ODA, vay ưu đãi 

nước ngoài trong nợ công để phục vụ công tác quản lý trong tình hình mới. 
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2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây 

dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP để phù hợp 

với Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương lựa 

chọn chương trình, dự án phù hợp với nguyên tắc, định hướng thu hút vốn vay 

ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025               

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 11 năm 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt                

đề xuất chương trình, dự án. 

c) Xây dựng danh mục dự án có mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo đảm thứ tự ưu tiên, làm cơ sở cho việc lựa chọn dự án sử dụng vốn 

vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Thẩm định dự án chặt chẽ, kiên quyết 

không sử dụng vốn vay cho các mục đích, dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - 

xã hội thấp hoặc không rõ ràng. 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm; kịp thời tổng hợp các chương trình, 

dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi 

nước ngoài, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn theo quy định của Luật Đầu tư công; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

sửa đổi Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 theo hướng 

phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa các chương trình, dự án 

được phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài vào cân đối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng tiến độ cam 

kết với nhà tài trợ. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, bộ, ngành, địa phương phân bổ 

chi đầu tư phát triển, trong đó có dự án vay vốn ODA và vay ưu đãi nước 

ngoài, đảm bảo cân đối kế hoạch phù hợp với tiến độ giải ngân đã cam kết và 

trong hạn mức vay nợ nước ngoài được phê duyệt. 

e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc bố trí đủ vốn đối ứng 

trong phạm vi ngân sách trung ương. 

g) Phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết các khó khăn vướng mắc trong 

quá trình giải ngân, rút vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và 

vay ưu đãi nước ngoài. 

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát 

các quy định hiện hành về dự án đầu tư phát triển, làm rõ các hạng mục chi 
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phí đầu tư phát triển thuộc dự án có cấu phần đầu tư xây dựng và dự án không 

có cấu phần đầu tư xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền để ban hành hướng 

dẫn. Đối với một số các khoản mục chi đặc thù trong dự án đầu tư phát triển 

(chi phí tư vấn quốc tế, tư vấn trong nước, chi phí quản lý dự án, chi khảo sát 

nước ngoài, chi đào tạo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, các chi phí gián tiếp 

trong dự án xây dựng), cần có quy định về định mức hoặc tỷ lệ khống chế 

mức chi trong tổng mức đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

i) Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả các dự án sử dụng 

vốn vay nước ngoài theo phân công tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30                   

tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Nghiên cứu, xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống tiêu 

chí đánh giá dự án, chương trình đầu tư theo mức độ ưu tiên, tính cần thiết, 

cấp bách, hiệu quả, rủi ro của từng loại dự án phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài nói riêng để làm 

cơ sở lựa chọn các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài hiệu 

quả nhất. Nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về tiêu chí 

đánh giá hiệu quả sau đầu tư của các chương trình, dự án, trong đó có dự án 

sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. 

3. Các bộ, ngành, địa phương 

a) Xây dựng danh mục dự án đầu tư phát triển ưu tiên, tập trung đầu tư 

kết cấu hạ tầng, trong đó cân nhắc kỹ về hiệu quả, quy mô dự án khi đề xuất 

sử dụng vốn vay ưu đãi. Chỉ vay theo phương thức chỉ định nhà cung cấp, nhà 

thầu của nhà tài trợ nước ngoài trong trường hợp chứng minh hàng hóa, thiết 

bị của nhà tài trợ nước ngoài có ưu thế vượt trội về công nghệ. Rà soát các 

chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, đánh giá khả 

năng bố trí nguồn vốn trả nợ và bố trí vốn đối ứng, hiệu quả kinh tế - xã hội 

của dự án, khả năng trả nợ của địa phương, chủ dự án, trường hợp các dự án 

thẩm định không hiệu quả thì không đề xuất triển khai; ưu tiên tập trung 

nguồn vốn vay ODA cho các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn 

và giải quyết các vấn đề phát triển của quốc gia, vùng và liên vùng. 

Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất 

tiền vay; không sử dụng vốn vay để mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng 

cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành. Chi phí giải phóng mặt 

bằng, chi phí quản lý dự án, các khoản thuế, chi phí lãi suất, các khoản phí 

nước ngoài thu trong thời gian xây dựng phải được bố trí từ vốn đối ứng theo 

quy định, không sử dụng vốn vay. 
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Đối với các chương trình, dự án đang thực hiện, rà soát và đề xuất cắt 

giảm những nội dung chưa thực sự cấp bách, khẩn trương có văn bản gửi             

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục điều chỉnh dự án, giảm 

vốn vay với nhà tài trợ. 

Tiếp tục thực hiện rà soát hoạt động chi có tính chi thường xuyên đối với 

các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và 

khẩn trương đề xuất điều chuyển sang vốn đầu tư phát triển hoặc cắt giảm vốn 

vay nước ngoài (nếu có), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí đủ vốn cho các 

chương trình, dự án nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách hàng năm. 

c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí đủ vốn đối ứng 

trong nước cho các chương trình, dự án vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 

(gồm cả vốn đối ứng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác). 

d) Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo chủ dự án 

triển khai các chương trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

đ) Về nội dung các khoản chi sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài thuộc chương trình, dự án đã đàm phán, ký kết, các cơ quan chủ quản 

khẩn trương phân loại, đánh giá các nội dung chi của chương trình, dự án, 

trao đổi thống nhất với nhà tài trợ phương án cắt giảm và báo cáo Bộ Tài 

chính kèm đánh giá tác động của việc cắt giảm theo nguyên tắc: 

- Đối với hoạt động mua sắm trang thiết bị: rà soát trên nguyên tắc đảm 

bảo tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng vốn vay để mua xe ô tô, trang thiết bị 

văn phòng. 

- Đối với hoạt động đào tạo theo các Chương trình, Đề án đã được                  

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được tiếp tục thực hiện cho đến 

khi kết thúc dự án. Cơ quan chủ quản dự án cần thực hiện rà soát lại chương 

trình đào tạo, cắt giảm các nội dung không thực sự cần thiết. 

- Đối với hoạt động chi nghiên cứu, khảo sát, xây dựng chế độ, chính 

sách, tăng cường năng lực, chi hoạt động của Ban quản lý dự án: các bộ, 

ngành, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm; tính toán các hoạt động thiết 

yếu còn lại để vận hành dự án bố trí trong kinh phí thường xuyên từ ngân sách 

nhà nước, không sử dụng vốn vay cho các hoạt động này. 

e) Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả triển khai các chủ trương, giải pháp 

và nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị này, báo cáo theo quy định về chế độ báo 

cáo thông tin về nợ công tại Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6             

năm 2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công gửi Bộ Tài chính. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Bộ Tài 

chính có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 

hoặc đột xuất về việc thực hiện Chỉ thị này và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

các giải pháp đối với vấn đề vướng mắc phát sinh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương;  
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;  
- Văn phòng Tổng Bí thư;  
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  
- Văn phòng Quốc hội;  
- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước;  
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;  
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;  

- Lưu: VT, QHQT (2) 

THỦ TƯỚNG 
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