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Sô: 24 /CT-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày dã tháng 9 năm 2014 

CHỈ THỊ 
về ỉập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 

Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đầu tư 
công số 49/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 0Ỉ năm 2015; ngày 05 
Tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về 
lập kế hoạch đầu tư công trang hạn 5 năm 2016 - 2020. Để triển khai thực hiện 
Luật Đầu tư công và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn của Nhà nước, ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị Thủ 
trưởng các Sở - Ban -• Ngành, Chủ tịch úy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty 
nhà nước thuộc Thàrih phố quản lý triển khai thực hiện một số nội dung sau; 

A. LẬP KỂ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016
2020 ' 

A ĩ. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN KÉ HOẠCH ĐẦU TƯ 
CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 »2015 ' " ' 

Căn cứ Nghị quvết số n/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính 
phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiein chế lạm phát, ốn định kinh tế vĩ 
mô, bảo đảm an sinh xã. hội, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách 
nhà nưóc và vốn trái phiếu Chính phủ, các Nghị quyết của Thảnh ủy, các Nghị 
crnyết của Hội đồng nhàn dân Thành phố và Ke hoạch phát triến kinh tế - xã hội 
5 năm (2011 - 2015) của Thành phổ và quận - huyện đã được phê duyệt, trên cơ 
sở tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 3 năm (2011 - .2013), ước 
thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015, Sở - Ban - Ngành, ủy ban 
nhân dân quận - huyện, Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản 
lý đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 do 
mình quản lý phân theo tìmg nguồn vốn cụ thể, bao gồm: Ke hoạch đầu tư 
nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu; vốn trái phiếu Chính phủ; 
vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhả tài trợ nước ngoài; vốn chương trình 
mục tiêu quốc gia; vốn trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hô Chí 
Minh; vốn ngân sách nhà nước của Thành phố (bao gồrn vốn ngân sách tập 
trang và vốn ngân sách thành phố phân cấp cho úy ban nhân dân quận - huyện 
quản lý). Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công cần 
bảo cáo phân tích sâu các nội dung sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, ngành, lĩnh vực, chương trình, 
dự án theo từng nguồn vốn so với kế hoạch được duyệt, bao gồm; Tình hình 
phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm, triển khai thực hiện, kêt quả giải 



ngân, hoàn trả các khoản vốn ứng trước, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản... Sô 
lượng dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư so với quyêt định đâu tư ban đâu; sô 
lượng dự án thực hiện chậm tiên độ so với quyết định đâu tư và kê hoạch đâu tư 
đã được phê duyệt; tình hình huy động các nguồn vốn đầu tư các thành phân 
kinh tê khác đê thực hiện các chương trình, dự án đâu tư công;... 

2. Cơ cấu đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng các 
nguồn vốn khác nhau trong giai đoạn 2011 -2015 

Việc quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư 
công trong giai đoạn 2011 - 2015, trong đó làm rõ việc quản lý, điêu hành và 
chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư công trước thời điêm Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 và sau 
khi triển khai thực hiện Chỉ thị này. 

Các kết quả đầu tư công đã đạt được, như: Năng lực tăng thêm, nâng cao 
chât lượng dịch vụ công,... và những tác động tới việc thực hiện các mục tiêu kê 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của Thành phố nói chung và 
của quận - huyện nói riêng; việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư giai đoạn 
2011 - 2015 đã hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng. 

Các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực 
hiện; phân tích sâu sắc các nguyên nhân khách quan và chủ quan; trách nhiệm 
của các cấp, các ngành, các tố chức, cá nhân. 

Các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách đến hết kế hoạch 5 năm 
2011 -2013. w 

lí. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 -
2020 ' 

Các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổng Công ty, 
Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý tổ chức lập kế hoạch đầu tư giai 
đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu; vốn 
trái phiếu Chính phủ; vốn ODA và vốn vay ưu đài của các nhà tài trợ nước 
ngoài; vón chương trình mục tiêu quốc gia; vốn ngân sách nhà nước của Thành 
phố (bao gồm vốn ngân sách tập trung và vốn ngân sách Thành phố phân cấp 
cho ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý) theo các quy định dưới đây: 

1. Các căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn theo từng nguồn vốn 
a) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 -

2015 (bao gồm kế hoạch các năm 2011, 2012, 2013 và kế hoạch đầu tư công 
giai đoạn 2014-2015) theo từng nguồn vốn quy định tại Mục I, Phần A Chỉ thị 
này. 

b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, các Nghị quyết của Thành ủy, các Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và Ke hoạch phát triến kinh tế - xã hội 
5 năm (2016 - 2020) của Thành phố và quận - huyện (trong giai đoạn dự thảo kế 
hoạch đầu tư công trung hạn có thể căn cứ dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 5 năm 2016 - 2020 chuẩn bị trình Đại hội Đảng các cấp). 
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c) Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công theo từng nguồn vốn và theo ngành, 
lĩnh vực, chương trình (bao gồm kế hoạch vốn trả nợ vay ODA và vốn vay ưu 
đãi)ẽ 

d) Vê cân đối nguồn vốn đầu tư công: Việc xác định tổng mức vốn đầu tư 
công theo từng nguồn vốn căn cứ vào dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
Thành phô giai đoạn 2016 - .2020. Tông chi đâu tư phát triên nguôn nhà nước 
của Thành phố: Bảo đảm chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách nhà nước 
ở mức hợp lý; trước mắt trong lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020, 
dự kiến như sau: 

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố: Trong năm đầu thời 
kỳ ôn định ngân sách nhà nước phấn đấu tăng khoảng 7 - 10%, trong các năm 
sau căn cứ tình hình và triển vọng phát triển kinh tế, nguồn thu ngân sách Thành 
phố và tỷ lệ điều tiết giai đoạn 2016 - 2020 xác định cụ thể mức vốn đầu tư 
trong cân đối ngân sách địa phương phù hợp theo hướng ưu tiên cho đầu tư phát 
triển. 

Vốn đầu tư từ nguồn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thành 
phô Hô Chí Minh: căn cứ vào khả năng phát hành trái phiêu chính quyên địa 
phương Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Vốn trái phiếu Chính phủ: Cân đối trên cơ sở nguồn vốn trái phiếu 
Chính phủ đã giao bố sung cho giai đoạn 2014-2016. 

- Yốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài: căn cứ vào các hiệp định, các cam kết và dự kiến khả năng 
giải ngân các nguồn vốn của các nhà tài trợ trong giai đoạn 2016 - 2020 lập kê 
hoạch đầu tư từ nguồn vốn này. 

đ) Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát tri en 
và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư. 

e) Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phẩn 
kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 
a) Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, 

định hướng phát triển tại Quy hoạch tổng thê phát triẽn kinh tê - xã hội Thành 
phố Hô Chí Minh đên năm 2020, tâm nhìn đên năm 2025, các Nghị quyêt của 
Thành ủy, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và Ke hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của Thành phố và quận - huyện. 

b) Phù họp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; 
c) Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 do cấp có thâm quyên 
quyết định. 

d) Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện chương trình, dự án trọng điêm có ỷ nghĩa lớn đôi với phát triên kinh 
tế - xã hội của Thành phố, của các cấp, các ngành; hoàn trả các khoản vôn ngân 
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sách nhà nước của Thành phố ứng trước kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách 
địa phương; 

đ) Từ năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện 
nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, tuyệt đối không đê phát sinh thêm 
nợ đọng xây dựng cơ bản; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định tại 
Luật Đầu tư công. 

e) Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư 
công. ^ ^ 

g) Bố Trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2015 và kế hoạch đầu tư 
công 5 năm 2016 - 2020 để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu 
tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 
2016-2020. '  

h) Trong tổng số von ke hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020, dự kiên 
dự phòng khoảng 15% để xử lý các biến cố do trượt giá, đâu tư các dự án khân 
cấp, các vấn đề phát sinh theo quỵ định của Luật Đau tư công trong quá trình 
triến khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vào từng năm cụ thế. 

i) Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằn? trong lập kế hoạch đầu tư 
công trung hạn. 

k) Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; 
thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyên 
chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư. 

3. Rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 201 1 - 2015 chuyển tiếp 
và các dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 

a) Rà soát danh mục dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ vốn đầu tư 
công 

- Các dự án thuộc đối tượng rà soát là các dự án đang được đầu tư trong 
kế hoạch đầu tư công đã được duyệt, được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; 

- Các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổng Công ty, 
Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý tổ chức rà soát, lập danh mục các dự 
án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: (1) Danh mục dự 
án hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 
2014; (2) Danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015; (3) Danh mục 
dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020; (4) Danh mục dự án hoàn 
thành sau năm 2020. 

b) Danh mục các dự án. khởi công mới dự kiến bố trí vốn kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 5 năm 2016 - 2020: dự kiến danh mục và chuấn bị các hồ sơ, thủ 
tục gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy đ:nh. 

4. Lập danh mục và bố trí vốn kể hoạch đầu tư công 5 năm 2016 - 2020 
cho các dự án đầu tư công. 

a) Trên cơ sở các căn cứ và các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Khoản 1 
và 2 Mục này, các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổng Công 
ty, Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý lựa chọn danh mục và bố trí vốn 
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kê hoạch đầu tư trung hạn của tửng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, 
chương trình theo thử tự ưu tiên như sau: 

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 
12 năm 2014. 

- Dự án dự kiến hoàn thành, trong năm 2015. 
- vổn đối ứng cho chương trình, dự án sử dụng Yốn ODA và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện 
dự án theo hình thức đối tác công - tư; vốn trả nợ vay ODA và vay ưu đãi các đự 
án theo kế hoạch. 

- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 
- 2020 thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. 

- Dự án dự kiến hoàn thành t rong giai đoạn 2016 - 2020. 
- Dự án khởi công mớiề 

- Dự án chuẩn bị đầu tư. 
b) Đối với các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011 2015 sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, bao gồm vốn ngân sách Trang ương bố sung có mục tiêu: vốn 
trái phiếu Chính phủ; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài; von chương trình mục tiêu quốc gia; vốn ngân sách nhà nước của Thành 
phổ (bao gồm vốn ngân sách tập trung và vốn ngân sách Thành pỉiố phân cấp 
cho Úy ban nhân dân quận - huyện quản lý) và các nguồn vốn đầu tư công khác 
nhưng không bố trí được kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020, cần rà 
soát phân loại vả xử lv như sau: 

- Nhóm 1: Đối với các dự án có khả năng chuyến đối sang các hỉnh thức 
đầu tư khác. 

Các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổng Công ty, 
Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản ỉý tiến hành rà soát, phân tích và lập 
danh mục các dự án có khả năng chuyển đổi sang đầu tư theo hình thức hợp tác 
công tư hoặc các hình thức đầu tư khác, bao gồm: các dự án có thế íhu phí đế 
hoàn vốn đầu tư; các dự án có thể thanh toán bằng quyền sử dụng đất; các dự án 
có thế bán hoặc chuyển nhượng cho các nhả đầu to trong và ngoài nước. 

Việc chuyến đổi hình thức các dự án đang được đầu tư từ vốn ngân sách 
Trung ương bố sung có mục tiêu; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ODA và vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn chương trình mục tiêu quốc gia; 
vốn ngân sách nhà nước của Thành phô (bao gồm vốn ngân sách í.ập trang và 
vốn ngân sách Thành phố phân cấp cho úy ban nhân dân quận - huyện quản lý), 
các nguồn von đâu tư công khác nhưng không đủ nguồn bố trí tiếp kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân 
quận - huyện, Tống Công ty, Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý phải có 
kế hoạch, chương trình tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu 
tư vào từng dự án cụ thể. Đe xuất phương án xử lý số vốn ngân sách Trung ương 
bổ sung có mục tiêu; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài; vốn chương trình mục tiêu quốc gia; vốn ngân sách 
nhà nước của Thành phố (bao gồm vốn ngân sách tập trung và vốn ngân sách 
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Thành phố phân cấp cho ủy ban nhân dân quận - huyện quản ỉý), các nguồn vốn 
đâu tư công khác đã bô trí cho các dự án chuyên đôi theo hướng: Nhà nước rút 
toàn bộ vốn đã đầu tư vào dự án, hoặc góp phần vốn đã đầu tư cùng doanh 
nghiệp để tiếp tục đầu tư dự án và cùng khai thác, hoặc chuyển toàn bộ vốn đã 
đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư mói. 

- Nhóm 2: Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hỉnh 
thức đâu tư khác, các Sở - Ban - Ngành, Uy ban nhân dân quận - huyện, Tông 
Công ty, Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý chủ động huy động các 
nguốn vốn hợp pháp khác đế thực hiện. 

~ Nhóm 3: Các dự án đầu tư thật sự không hiệu quả thì không bố trí vốn 
kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 

c) Đối với kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủi Việc bố trí vốn trái phiếu 
Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bô sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 
2014 - 2016 đã cơ bản xử lý dứt điểm các dự án có trong đanh mục đầu tư từ trái 
phiếu Chính phủ (phần nguồn vốn trái phiếu Chính phủ). Hiện nay chưa có chủ 
trương mở mới các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 -
2020. Do đó, các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tông Công 
ty, Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý chỉ tổng hợp danh mục các dự án 
sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành sau năm 2015, được bố sung giai 
đoạn 2014 - 2016. 

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2011 
- 2015 VÀ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU QUỐC GIA, 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU GIAĨ ĐOẠN 2016 - 2020 

ĩ. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC GIA YÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRIỂN 
KHAI GIAI ĐOAN 2011 - 2015 « 

Các cơ quan dược giao là chủ chương trình thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia. chương trình mục tiêu tố chức đánh giá tình hình thực hiện các 
chương trình theo các nội dung dưới dây: 

1. rình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 
chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015. 

2ẵ Tình hình phản bỏ và giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 - 2014; tình hình lồng ghép giữa 
các chương trình; lình hình huy động nguồn lực và lồng ghép các nguồn vôn 
thực hiện chương trình giai đoạn 2011 - 2014 và dự kiến năm 2015. 

3. Việc quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 

4Ế Các kết quả đạt được, trong đó làm rõ kết quả đạt được các mục tiêu đã 
được cấp có thấm quyền phê duyệt; các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn 
che trong việc trien khai thực hiện, làm rỏ các nguyên nhân khách quan, chủ 
quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tố chức, cá nhân. 
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5. Các giải pháp, chính sách đến hết kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 nhằm 
thực hiện tốt các mục tiêu của các chương trình đã đề ra, 

^ II. Dự KIẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỀỤ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Trên cơ sở các chương trình mục tiêu đã được các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt trước năm 2014 và kết quả đánh giá tình hình triển khai thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015 
nêu trên; do khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công 5 năm 2016- 2020 có hạn, 
đê bảo đảm tập trung nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình thậl sự cần 
thiết, các cơ quan được giao là chủ chương trình đề xuất các chương trình mục 
tiêu quỏc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo nguyên tăc 
sau: 

1. Giai đoạn 2016 - 2020, Trung ương chỉ thực hiện 2 chương trình mục 
tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm, nghèo bền vững và 
Chương trình mục tiêu quốc gia xâv dựng nông thôn mới. 

2. Giảm tối đa số lượng chương trinh mục tiêu trong giai đoạn 2016 -
2020 theo hướng lồng ghép các chương trình có cùng mục tiêu, nhiệm vụ. Trong 
từng ngành, lĩnh vực (nếu cần thiết có chương trình mục tiêu) chỉ đề xuất cấp có 
thâm quyền phê duyệt không quá 2 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 -
2020. ' ' 

3. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trinh mục tiêu dự kiến 
triên khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 phải bảo đảm: -

^ a) Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, 
kế hoạch phát tri en kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các quy hoạch phát 
triến kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, . 

b) Được cấp có thấm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, Đối với các 
chương trình mục tiêu quốc gia phải được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 
chậm nhất trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; các chương trình mục tiêu 
sử dụng vốn ngân sách Trung ương phải được Chính phủ phê duyệt chủ trương 
đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. 

c) Cân đối nguồn vốn đầu tư công và huy động được các nguồn vốn khác 
để thực hiện chương trình. 

d) Việc phân bổ vốn các chương trình, dự án phải thực hiện theo đúng các 
nguyên tắc, tiêu chí phân bố vốn được cấp có thấm quyền phê duyệt. 

đ) Phải xây dựng được các giải pháp, chính sách đế thực hiện chương 
trình. 

III. XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỀU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 KHÔNG 
TIẾP TỤC THỤ C HIỆN TRỎNG GĨAĨ ĐOẠN 2016 - 2020 

Từ nay đến hết năm 2015, tập trung chỉ đạo để hoàn thành dứt điếm, đưa 
vào sử dụng các dự án đầu tư dở dang; không mở thêm các dự án đầu tư mới. 
Trường hợp một số ít dự án dở dang do lý do khách quan, chưa thổ hoàn thành 
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trong năm 2015, bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn 
khác giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thành dứt điếm dự án hoặc các hạng mục 
quan trọng của dự án đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. 

Các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình chuyển sang nhiệm vụ 
thường xuyên và bố trí trong ngân sách của các Bộ - ngành Trung ương và ngân 
sách trong cãn đối của địa phương để thực hiện. 

c. KINH PHÍ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU Tư CÔNG TRƯNG HẠN 5 
NĂM 2016 - 2020 ' 

Kinh phí lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm do ngân 
sách thành phố bảo đảm để việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và 
hàng năm có chất lượng. 

D. TIẾN Độ, PHÂN CÔNG TỎ CHỨC TRIỂN KHAI LẬP KẾ 
HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRƯNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 

1. Sở Ke hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 
a) Chủ trì hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. 
b) Hướng dẫn các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tông 

Công ty, Công ty nhà nước thuộc Thành pho quản lý đánh giá tình hình triên 
"khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm cả đánh giá 
tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 
mục tiêu và xây dựng mục tiêu, yêu cẩu. nội dung, thời gian, tiến độ lập kẻ 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 

c) Chu tri, phối hợp với Sơ Tài chính xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vôn ngân sách nhà nước của 
Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trình Chủ tị ch ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư trirức ngày 20 tháng 12 năm 2014 (lần 1); 
trên cơ sở góp V của các Bộ ngành, hoàn chỉnh trình ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trước 
ngày 20 tháng 6 năm 2015 (lần 2); trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ, 
hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trình ủy ban nhân dân Thành phố 
báo cáo thông qua Hội đồng nhàn dân Thành phổ theo quy định, làm cơ sở để 
phân bố von kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn nsân sách nhà nước của 
Thành phố. 

đ) Rà soát và tống họp kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố 5 
năm 2016 - 2020 báo cáo Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phố theo quy định. 

2. Sở Tài chính: 
a) Chủ trì, phối hợp vói Sở Ke hoạch và Đầu tư xác định nguồn thu và cân 

đối thu chi ngân sách nhà nước của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, trong đó 
bảo đảm chi đầu tư phát triêrv trên tống chi ngân sách nhà nước ở mửc hợp lý; 
khả năng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh 
và các cân đôi tài chính có liên quan trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 
năm 2016 - 2020 báo cáo Chu tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trirớc ngày 10 
tháng 12 năm 2014. ; 
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b) Phối hợp với Sở KÌ hoạch và Đầu tư tổng họp kế hoạch đầu tư cộng 
trung hạn, 

c) Bố trí đủ kinh phí trong dự toán chi ngân sách thành phố hàng năm để 
lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm, bảo đảm nâng cao chất 
lượng các báo cáo kế hoạch cỉầu tư công. 

3. Các Sở - Ban - Ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổns Cône ty, 
Công ty nhà nước thuộc Thành phố quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 
nhừng quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đế 
bảo đảm vi ộc ỉập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 có chất 
lượng, tièt kiệm, hiệu quả. 

Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - Ban -
Ngành, Uy ban nhân dân quận - huyện, Tống Cône ty, Công ty nhà nước thuộc 
Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./. 

Nơi nhận; 
- Thường trực Chinh phủ; 
- Văn phòng Chính phủ: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Tài chính; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nìiân dân Thành phố 
- Thành viên ủy ban nhân dán Chành ohố; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các Đoàn thế Thành phố: 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Văn phòng Đoàn Đại biếu Ọuốc hội - Hội đồng 

nhân dân Thành phố; 
- Sỏ', Ban, Ngành Thành phố; 
- ủy ban nhân dân quận - huyện; 
- Các Tổng Công íy, Công ty thuộc Thành phố; 
- VPUB: ặyp; Các Phòng cv. THKH (6), 
TTcẹr 

- Lưir.VT, (THKH/Qt). rio 

CHỦ TỊCH 

A/tAsKS*-

oàngQuân 
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