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Kính gửi:

Thực hiện các quy định tại: Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Xây
dựng năm 2014; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và-hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐCP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐCP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP,
Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 như sau:
Ao Đánh giá tình hình thực hiên kế hoạch đầu tư công giai đoạn 20162020 (02 năm 2016-2017)

Các đơn vị tập trung đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công vói
các nội dung sau:
I. Tình hình thực hiện các d ự án đầu tư công trong 02 năm 20162017

1. Các thông tin chung
+ Mức độ đạt được so với kế hoạch đươc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các
nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển của đơn vị.
+ Kết quả triển khai dự án, công tác giải ngân...
+ Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2. Báo cáo cụ thể đối với từng dự án theo các tiêu chí sau
2.1 Tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án
Đúng tiến độ, kéo dài, điều chỉnh quv mô dự án, tổng mức đầu tư ...
nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

2.1 Việc phân bổ bố trí vốn cho từng dự án
Đề nghị các đơn vị nêu rõ về cônạ tác bố trí vốn cho các dự án đến hết
31/12/2017: Đảm bảo kế hoạch vốn, chưa đủ ...
2.2 Các giải nháp xử ỉý nợ đọng xây dựng (nếu có)
Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) thuộc các dự án đầu tư
xây dựng do đơn vị iàm Chủ đầu tư, ví dụ: Đề nghị ngân sách cấp bổ sưng
vốn để thanh toán nợ đọng, huy động nguồn vốn khác...
2.3 Tóm tắt kết luận quá trình thanh tra, kiểm toán dự án (nếu có)
Trách nhiệm Chủ đầu tư, Ban QLDA trong việc tổ chức triển khai dự
án. Tình hình thực hiện kiến nghị của Thanh tra (kiểm toán),
2.4 Hiệu quả dự án
Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các đơn vị báo cáo
rõ tình hình khai thác các dự án, hiệu quả các dự án đem lại về các mặt kinh
tế, chính trị, xã hội, phục vụ công tác quản lý nhà nước...
2.5 Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị
Xuất phát từ quá trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển trong 02
năm 2016-2017 (được hiểu là từ khi áp dụng Luật Đầu tư công, Luật Xây
dựng năm 2014) các đơn vị nêu rõ khó khăn về công tác quản lý dự án, công
tác đấu thầu, thanh quyết toán, cơ chế chính sách... kiến nghị với cơ quan có
thẩm quyền (Bộ KH&CN).
B. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 (thực hiện
năm 2018 và điều chỉnh cho 02 năm 2019-2020)
I. Cơ sở thực hiện

1. Tình hình, kết quả thực hiện Lế hoạch đầu tư công 02 năm 20162017 tại Mục A, dự kiến kết quả đạt được năm 2018.
2. Quy hoạch phát triển các đơn vị đến năm 2020 (hoặc sau năm 2020)
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt - đối với các đơn vị đã có quy hoạch
phát triển hoặc điều chỉnh sau khi Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày
18/6/2017 được ban hành,
3. Các Dự án đầu tư được cấp có thẩm auyền phê duyệt (cho phép)
triển khai giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo
tại các Văn bản: số 1467/BKHCN-VP ngày 11/5/20ỉ 7; số 3074/BKHCN-VP
ngày 18/9/2017 thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn cụ thể từng dự án
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ỉ . Thống kê các dụ án đẫ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong
02 năm 2016-20 ỉ 7 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, bao gồm:
1.1 Các dự án hoàn thành, bàn giao trước ngày 31/12/2017.
1.2 Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2018.
2. Thống kê các dự án chuyển tiếp sang năm 2019 theo thứ tự ưu tiên
2.1 Các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải kết thúc trước
ngày 31/12/2019.
2.2 Các dự án chuyển tiếp sau năm 2018 và hoàn thành trong giai đoạn
2016-2020.
2.3 Các dự án chuyển tiếp sau năm 2018 và hoàn thành sau năm 2020.
2.4 Các dự án đã có Quyết định phê duyệt nhưng chưa được thông báo
kế hoạch vốn trong giai đoạn 2016-2020.
2.5 Các dự án đã hoàn thành giai đoạn Chuẩn bị đầu tư (từ 31/12/2017
trở về trước) nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thống kê các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định trước
ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực (ngày 01/01/2015)
Các dự án chưa được bố trí vốn nhưng đã có trong kế hoạch đầu tư
được phê duyệt (được Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền đồng ý
bố trí vốn trong giai đoạn đầu tư công giai đoạn 2016-2020), ví dụ: Dự án
Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân...
4. Đề xuất bổ sung các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 2020 cho 02 năm 2019-2020 (nếu có).
4.1 Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 hoàn thành
trước năm 2020, các đơn vị sắp xếp đề xuất theo thứ tư ưu tiên cụ thể cho
từng dự án.
4.2 Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 20 ỉ 6-2020 hoàn thành sau
năm 2020, các đơn vị sắp xếp đề xuất theo thứ tự ưu tiên cụ thể cho từng dự
án.

Theo nguyên tắc
- Các đự án đã được Bộ KH&CN thông báo tại các Văn bản: số
14Ố7/BKHCN-VP ngày 11/5/2017; số 3G74/BKHCN-VP ngày 18/9/2017 về
kế hoạch đầu tư công trunư hạn cụ thế từng dự án cho các đem vị thuộc Bộ
KH&CN sẽ được ưu tiên cao nhất.
- Bổ sung kinh phí 10% Tổng mức đầu tư do bị cắt giảm theo Nghị
quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của phiên họp thường kỳ Chính phủ.
nhưng được tháo gỡ theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày
03/8/2017 của Chính phủ.
- Các dự án bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền
giao hoặc thay đổi do các quỹ định pháp lý mới ban hành.
- Do nhu cầu phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới.
Trường họp các đơn vị có đề xuất thay đổi thứ tự sắp xếp các dự án cần
có thuyết minh cụ thể trình Bộ KH&CN xem xét quyết định.
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I. Công tác điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Bộ KH&CN đề nghị các đơn vị (có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch) tổ
chức thống kê, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công theo hưó'ng
dẫn tại văn bản này gửi về Bộ KH&CN (thông qua Văn nhông Bộ) trước ngày
28/02/2018.
II. Từ ngày 01/3/2018 đến ngày 10/3/2018
Các đơn vị chức năng thuộc Bộ sẽ tổng hợp số liệu báo cáo lãnh đạo
Bộ xem xét quyết định về chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai
đoạn 2016-2020.
III. Từ ngày 11/3/2018 đến ngày 31/3/2018
Bộ KH&CN sẽ trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về
dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
IV. Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018

Bộ KH&CN hoàn thành báo cáo điều chỉnh ké hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Do tiến độ điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoan 2016-2020 rất gấp
nên Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch đầu tư công 02 năm 2016-2017 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

trung hạn /ú ù 6'2020 Neo dứng thơi gian quy áịuh.
Nếu quá thòi gian trên, Bộ KH&CN hiểu lả các dơn vị không có nhu
câu điều chỉnh kế hoạch dầu tư công trung hạn 2016-2020./,

N ơ i nhận:

- N hư trên;
- Bộ trư ở n g (để b/c);
- Các T h ứ trưởng;
- Các V ụ K H TC, T hanh tra;
- Lưu: V T , VP.

