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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2012/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2012

CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước
và vốn trái phiếu Chính phủ trên ñịa bàn thành phố

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết ðại hội ðảng
toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết ðại hội ðảng bộ Thành phố lần thứ IX, Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và 6 chương trình ñột phá của Thành
phố Hồ Chí Minh tạo tiền ñề quan trọng ñể thành phố tiếp tục tăng trưởng và phát
triển.
Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường quản lý ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu
Chính phủ; Công văn số 7356/BKHðT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường quản lý ñầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Ủy ban
nhân dân Thành phố yêu cầu lãnh ñạo các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các
quận - huyện triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Nguyên tắc quản lý và phân cấp ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước năm 2012:
a) Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình và dự án ñầu tư từ vốn ngân sách
nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ phải bám sát mục tiêu và ñịnh hướng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) của cả nước, Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch ngành, lĩnh vực, các chương trình công tác
của cấp ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) của thành phố
và quận - huyện ñã ñược phê duyệt. Trong giai ñoạn 2011 - 2015, triển khai từng
bước ñiều chỉnh cơ cấu vốn ñầu tư theo hướng giảm dần ñầu tư công, tăng cường các
biện pháp huy ñộng các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước ñể
ñầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng thu hồi vốn.
b) Căn cứ quy ñịnh về phân cấp ủy quyền quyết ñịnh ñầu tư của Ủy ban nhân
dân Thành phố, các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải tuân thủ ñúng

52

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 15-5-2012

quy ñịnh hiện hành về quyền quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu tư. Trước khi phê duyệt
quyết ñịnh ñầu tư, cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án ñầu tư phải kiểm soát chặt chẽ
phạm vi, quy mô của từng dự án ñầu tư theo ñúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình ñã
phê duyệt, chỉ ñược quyết ñịnh ñầu tư khi xác ñịnh rõ nguồn vốn thực hiện dự án và
khả năng cân ñối vốn ở từng cấp ngân sách (kể cả dự án mới và dự án ñiều chỉnh).
Việc xác ñịnh nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn là nội dung quan trọng, phải ñược
thẩm ñịnh và có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Từ năm 2012, tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành
phố, vốn ngân sách nhà nước của thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý và vốn ngân sách quận - huyện chỉ ñược thực hiện khối lượng theo
mức vốn kế hoạch ñược giao ñể không gây nợ ñọng xây dựng cơ bản. Trường hợp
thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch ñược giao phải báo cáo cấp có
thẩm quyền giao kế hoạch vốn quyết ñịnh.
Việc cấp phát và tạm ứng vốn ngân sách nhà nước của thành phố, vốn ngân sách
nhà nước của thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý và vốn
ngân sách quận - huyện từ Kho bạc Nhà nước cho các dự án ñầu tư (trong kế hoạch)
phải căn cứ vào khối lượng thực hiện.
d) ðối với các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp cho ngân sách cấp quận huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp quận - huyện quản lý thì Ủy ban nhân
dân quận - huyện tổ chức thẩm ñịnh về nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn ñể bảo
ñảm dự án ñược bố trí vốn ñúng nguồn, ñủ vốn ñể hoàn thành theo quy ñịnh (nhóm C
không quá 3 năm).
ñ) Việc bố trí vốn từ ngân sách các cấp phải ñược lập theo kế hoạch ñầu tư 5
năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương và ñược phân
khai ra kế hoạch hàng năm. Kế hoạch vốn ñầu tư giai ñoạn 2011 - 2015 ñược lập kế
hoạch năm 2012 và kế hoạch ñầu tư 3 năm (2013 - 2015). Nghiên cứu sắp xếp danh
mục theo thứ tự ưu tiên và danh mục các dự án cần ñình hoãn, giãn, dừng thực hiện
ñể ñảm bảo cân ñối khả năng nguồn lực thực hiện của từng cấp ngân sách.
Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì phối hợp với các sở - ngành liên quan xây dựng
kế hoạch ñầu tư 3 năm (2013 - 2015) trình Ủy ban nhân dân Thành phố ñể dự kiến
khả năng cân ñối vốn theo ngành, lĩnh vực, hỗ trợ có mục tiêu cho các sở - ngành,
quận - huyện chủ ñộng xây dựng và triển khai thực hiện ñầu tư.
Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn lập kế
hoạch ñầu tư năm 2012 và kế hoạch ñầu tư 3 năm (2013 - 2015), việc xây dựng kế
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hoạch ñầu tư 3 năm phải phù hợp với khả năng cân ñối nguồn vốn của quận, huyện,
thời gian hoàn thành trong quý II năm 2012 và gửi về Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Về bố trí vốn và tổng hợp, giao kế hoạch vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước kế
hoạch năm 2012:
a) ðối với các dự án ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước của thành phố, vốn ngân
sách nhà nước của thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản
lý, việc bố trí vốn cho các dự án trong từng ngành, lĩnh vực và từng chương trình bổ
sung có mục tiêu thực hiện theo trật tự ưu tiên như sau:
- Tập trung bố trí vốn cho các dự án ñã hoàn thành và ñã bàn giao, ñưa vào sử
dụng ñến trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí ñủ vốn.
- Ưu tiên bố trí vốn ñối ứng cho các dự án ODA theo tiến ñộ thực hiện dự án; bố
trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012; các dự án dự kiến hoàn
thành trong năm 2012 căn cứ theo tiến ñộ ghi trong quyết ñịnh ñầu tư, khả năng cân
ñối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2012. Các dự án dự kiến hoàn thành trong
năm 2012 phải có khối lượng hoàn thành so với tổng vốn ñầu tư ñến ngày 31 tháng
12 năm 2011 ñạt tối thiểu 80% ñối với các dự án nhóm A; 75% ñối với dự án nhóm
B, 60% ñối với dự án nhóm C.
- Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án chuyển tiếp và một số dự án
khởi công mới ñã có ñầy ñủ các thủ tục ñầu tư bao gồm: quyết ñịnh ñầu tư, quyết
ñịnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán ñược phê duyệt ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Việc bố trí vốn cho dự án mới năm 2012 phải ñảm bảo tổng số vốn bố trí cho từng dự
án tối thiểu bằng 15% ñối với dự án nhóm A, 20% ñối với dự án nhóm B, 35% ñối
với dự án nhóm C so với tổng vốn ñầu tư ñược duyệt; dự án nhóm B phải hoàn thành
trong 5 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm.
- ðối với các dự án có quyết ñịnh ñầu tư, quyết ñịnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật,
dự toán từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 trở ñi: Trường hợp thật sự cấp bách cần phải
triển khai thực hiện ngay, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
Thành phố xem xét, quyết ñịnh.
- ðối với các dự án ñang ñược ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước của thành phố,
vốn ngân sách nhà nước của thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận huyện quản lý nhưng không bố trí ñược vốn kế hoạch năm 2012 sẽ phân loại và xử lý
như sau:
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+ Nhóm 1: ðối với các dự án có khả năng chuyển ñổi sang các hình thức ñầu tư
khác.
Các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành ñánh giá,
phân tích và lập danh mục các dự án có khả năng chuyển ñổi sang các hình thức ñầu
tư khác như: BOT, BT, PPP,... bao gồm: các dự án có thể thu phí ñể hoàn vốn ñầu tư;
các dự án có thể thanh toán bằng quyền sử dụng ñất; các dự án có thể bán hoặc
chuyển nhượng cho các nhà ñầu tư trong và ngoài nước. Việc chuyển ñổi hình thức
ñầu tư các dự án ñang ñược ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước nhưng không ñủ nguồn
vốn bố trí tiếp phải có chương trình, kế hoạch tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư trong và
ngoài nước ñầu tư vào từng dự án cụ thể. Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm rà
soát, báo cáo ñề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết ñịnh.
+ Nhóm 2: ðối với các dự án không thể chuyển ñổi ñược sang các hình thức ñầu
tư khác, các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ ñộng huy ñộng
các nguồn vốn hợp pháp khác ñể thực hiện. Trường hợp không có nguồn vốn hợp
pháp khác, Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo, ñề xuất giải pháp cụ thể trên
tinh thần chỉ triển khai khi cân ñối ñược nguồn vốn ñể Ủy ban nhân dân Thành phố
xem xét, quyết ñịnh.
b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải tuân thủ các nguyên tắc bố trí vốn
ngân sách nhà nước theo quy ñịnh tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm
2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7356/BKHðT-TH ngày 28 tháng 10
năm 2011 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và các nguyên tắc tại Khoản 1 của Chỉ thị này
ñể xây dựng kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước cấp mình, ñảm bảo hiệu quả
vốn ñầu tư.
Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết ñịnh danh mục các dự án ñầu tư sử
dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyện, danh mục các dự án nhóm C sử dụng nguồn
vốn ngân sách nhà nước của thành phố phân cấp cho quận - huyện chi ñầu tư phát
triển phải tuân thủ theo các nguyên tắc nêu trên. ðối với các dự án sử dụng nguồn
vốn cân ñối ngân sách ñịa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác do ñịa phương
quản lý, Ủy ban nhân dân quận - huyện tự tổ chức thẩm ñịnh về nguồn vốn và khả
năng cân ñối vốn ñể ñảm bảo dự án ñược bố trí vốn ñúng nguồn, có ñủ vốn ñể thời
gian hoàn thành không quá 3 năm.
3. Tổ chức thực hiện:
a) Các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thuộc thành phố, các ñơn vị sử dụng vốn ñầu tư từ ngân sách nhà
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nước và trái phiếu Chính phủ triển khai thực hiện ngay theo ñúng các quy ñịnh tại
Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường quản lý ñầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ,
Công văn số 7356/BKHðT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và ðầu
tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức
triển khai thực hiện ñể bảo ñảm việc bố trí, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà
nước.
b) Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm:
- Hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch vốn ngân sách nhà nước của thành phố và
trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách nhà nước của thành phố phân cấp cho Ủy ban
nhân dân các quận - huyện quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết ñịnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố các biện
pháp cần thiết xử lý ñối với các tồn tại của các dự án trong kế hoạch nhưng phải tạm
dừng, giãn tiến ñộ thực hiện.
- Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo theo các biểu mẫu
tại Công văn số 7356/BKHðT-TH của Bộ Kế hoạch và ðầu tư ñể trình Ủy ban nhân
dân Thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh.
c) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư xác ñịnh nguồn thu
và cân ñối thu chi ngân sách nhà nước của thành phố. Thực hiện quyết toán ngân sách
theo quy ñịnh của pháp luật.
d) Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Sở Kế hoạch và ðầu tư
chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc thực hiện và ñịnh kỳ hàng quý báo cáo
Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình, tiến ñộ triển khai và kết quả thực hiện./.
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