
 

ĐỀ CƢƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẦU TƢ CÔNG (SỬA ĐỔI) 

(Tài liệu dành cho Báo cáo viên pháp luật 

các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên) 

 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

13/6/2019. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 27/6/2019. Luật có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2020. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐẦU TƢ CÔNG SỐ 

39/2019/QH14 

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua 

ngày 18/6/2014 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. 

Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý thống 

nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 

hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn 

trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định 

hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; chống 

thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư 

công. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản 

hướng dẫn thi hành vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc chủ yếu sau: 

Thứ nhất, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện: Do lần đầu tiên 

xây dựng, ban hành và thực hiện Luật Đầu tư công nên không tránh khỏi những 

hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn. Việc hình thành nhiều quy trình mới, thủ tục 

phức tạp, dẫn tới các cơ quan, địa phương khó nắm vững và thực hiện thống 

nhất các quy định của Luật, nhiều cơ quan, địa phương vẫn còn lúng túng, triển 

khai thực hiện một số quy định còn chưa phù hợp, một số nội dung không đúng 

với các quy định của pháp luật, trái thẩm quyền, mất nhiều thời gian để hoàn 

thiện thủ tục do hồ sơ dự án phải thông qua nhiều cấp, nhiều cơ quan từ trung 

ương đến địa phương, thủ tục hành chính phức tạp, phân cấp trách nhiệm chưa 

triệt để... 

Thứ hai, một số quy định trong Luật Đầu tư công quá cứng nhắc, hoặc 

chưa đầy đủ nên dẫn tới tình trạng các quy định đã không đáp ứng được yêu cầu 

của thực tiễn, điển hình là trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 

tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bố trí vốn 

không phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí được cấp có thẩm quyền quy định, 

tồn tại nhiều bất cập trong điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch, giao vốn nhiều 

lần và kéo dài thời gian giao vốn; khó theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, 

chương trình, dự án. 
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Thứ ba, tồn tại một số điểm chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư công với các 

luật khác như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo 

vệ môi trường, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch... Điều 

này đã gây sự lúng túng trong việc áp dụng các quy định pháp luật, ảnh hưởng 

đáng kể đến chất lượng công tác chuẩn bị dự án, xây dựng dự án. Trong một số 

trường hợp, dự án chuẩn bị đầu tư và phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự 

án, quyết định đầu tư dự án mang tính hình thức để có điều kiện được đưa vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

Nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của 

Quốc hội Khóa XIV về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã 

nhấn mạnh việc cơ cấu lại đầu tư công trên cơ sở “Tổ chức thực hiện hiệu quả 

kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và 

kế hoạch vay, trả nợ công. Hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công theo thông lệ 

quốc tế, trong đó ưu tiên đổi mới cách thức thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự 

án đầu tư. Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính công, 

cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công”. 

 Từ những lý do trên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả vốn đầu tư 

công và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, tăng cường phân cấp, 

phân nhiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phục vụ quá trình cơ 

cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025 thì việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định của Luật Đầu tư công là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA VIỆC XÂY DỰNG LUẬT 

Việc ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 nhằm đảm bảo các mục 

tiêu, quan điểm chủ yếu sau: 

a) Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị 

quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(Khóa XII) và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội Khóa 

XIV, trong đó trọng tâm là cơ cấu lại đầu tư công.  

b) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về đầu tư công theo hướng thống 

nhất, đồng bộ với các luật có liên quan khác nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ, 

hiệu quả các hoạt động đầu tư công và nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục khắc 

phục thêm một bước tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần nâng cao hiệu 

quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.  

c) Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy 

định pháp luật về đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư 

công gắn với đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công như: phân cấp điều chỉnh 

dự án, phân cấp phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư gắn với trách 

nhiệm của từng cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng 

vốn nhà nước đối với toàn bộ quá trình đầu tư.   
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d) Nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với 

tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử 

dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến 

tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí.  

đ) Gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế nói chung và cơ cấu lại 

đầu tư công nói riêng theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực hạn hẹp của nhà 

nước, tạo điều kiện khuyến khích sự sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân, 

trong và ngoài nước, thông qua các hình thức đầu tư phù hợp, đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT ĐẦU TƢ CÔNG SỐ 39/2019/QH14 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 bao gồm 06 chương với 101 điều, 

trong đó:  

Chƣơng I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 16), gồm các quy 

định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, đối 

tượng, phân loại dự án, nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước, chi phí lập, thẩm 

định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình và các hành 

vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công. 

Chƣơng II: Những quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công (từ Điều 17 đến Điều 45), gồm các quy định về 

thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, nội dung và một số nội dung liên 

quan đến việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương 

trình, dự án. 

Chƣơng III: Những quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế 

hoạch đầu tư công (từ Điều 46 đến Điều 63), gồm các quy định về phân loại, căn 

cứ, nguyên tắc, nội dung, điều kiện, trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm. 

Chƣơng IV: Thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát 

kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công (từ Điều 64 đến Điều 77), gồm các 

quy định về triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát 

kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. 

Chƣơng V: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động đầu tư công (từ Điều 78 đến Điều 98), gồm các quy định 

về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan tới chương trình, dự án đầu tư công; hệ thống thông tin và cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; xử lý vi phạm. 

Chƣơng VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 99 đến Điều 101), gồm các 

quy định về sửa đổi quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành và 

quy định chuyển tiếp. 
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IV. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƢ 

CÔNG SỐ 39/2019/QH14 

1. Sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ 

Luật đã sửa đổi, bổ sung các khái niệm, định nghĩa và từ ngữ tạo sự thống 

nhất giữa Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 với các luật có liên quan, nhất là 

Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã 

thống nhất quy định khái niệm về Vốn đầu tư công để phù hợp với quy định tại 

Luật Ngân sách nhà nước. Cụ thể, vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà 

nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. Đây là một thay đổi nhằm 

đảm bảo thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước, mang ý nghĩa rất quan trọng, 

dẫn tới thay đổi các quy trình, trình tự, thủ tục về dự án và kế hoạch đầu tư công, 

giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của 

ngân sách nhà nước như trước đây (ví dụ như có sự phân biệt giữa ngân sách 

nhà nước, trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia, tín dụng đầu tư...). Đồng 

thời, sự thay đổi này giúp xây dựng được quy trình riêng cho các dự án sử dụng 

vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

dành để đầu tư theo quy định của pháp luật theo hướng tăng cường phân cấp, tự 

chịu trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có nguồn vốn này nhưng vẫn đảm bảo 

được công tác theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo. 

Ngoài ra, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã bổ sung khái niệm 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch để phù hợp với Luật Quy 

hoạch và Luật Xây dựng. 

2. Bổ sung đối tƣợng đầu tƣ công 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã bổ sung thêm đối tượng đầu tư 

công tại Điều 5 để phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể:  

- Đầu tư phục vụ công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, 

công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

- Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các 

ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ các đối 

tượng chính sách khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngoài ra, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã bổ sung quy định về  

tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án 

độc lập đối với dự án nhóm A, dự án quan trọng Quốc gia (khoản 1 Điều 5). 

3. Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 

trình, dự án 

Theo quy định tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, Hội đồng nhân dân (HĐND) 

quyết định chủ trương đầu tư của dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm. 

Qua quá trình triển khai thi hành Luật, một số dự án nhóm A sử dụng toàn bộ 

vốn ngân sách địa phương phải thực hiện theo quy trình, thủ tục để trình Thủ 
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tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dẫn đến kéo dài thời gian lập, 

thẩm định, phê duyệt dự án. Để nâng cao tính linh hoạt và trách nhiệm của 

HĐND các tỉnh, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư nhóm A do địa phương quản lý (khoản 6 Điều 17). 

Ngoài ra, khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định 

HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư cả dự án nhóm B, C và bổ sung 

quy định: "Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao 

cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại 

khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và 

đặc điểm cụ thể của địa phương". 

4. Bổ sung các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ (khoản 6 Điều 18), gồm: 

- Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;  

- Nhiệm vụ quy hoạch;  

- Dự án đầu tư công khẩn cấp;  

- Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;  

- Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư. 

Theo quy định tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, tất cả các dự án 

để được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư. Quy định này dẫn đến nhiều dự án có thể rất nhỏ 

hoặc cần triển khai gấp (các dự án đầu tư công khẩn cấp) vẫn phải tuân thủ quy 

định này. Do đó, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã sửa đổi theo hướng 

quy định cụ thể một số trường hợp không phải quyết định chủ trương đầu tư 

nhằm bảo đảm linh hoạt trong điều hành nhưng vẫn giữ được sự chặt chẽ, hiệu 

quả đầu tư. 

5. Sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

chƣơng trình, dự án đầu tƣ công và phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn 

a) Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư công 

- Vốn ODA: Bổ sung thêm bước phê duyệt đề xuất dự án. Tất cả dự án 

ODA phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án (Điều 25).  

- Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: Chính phủ quy định cụ thể 

(khoản 3 Điều 17). 

b) Về phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đẩy mạnh phân cấp thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn, đơn giản hóa quy trình, thủ tục quyết định chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án. Cụ thể:  
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Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được phân cấp thẩm định các 

dự án do mình quản lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ chủ trì thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn đối với các chương trình, dự án do Quốc hội, Chính 

phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định như: Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Dự án quan trọng quốc gia; Chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định 

chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư. 

6. Bổ sung trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH14 chưa có quy định về trình tự, thủ tục 

điều chỉnh chủ trương đầu tư. Để bảo đảm căn cứ pháp lý và bổ sung khoảng 

trống pháp lý, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 bổ sung trình tự, thủ tục điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án để tạo cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh dự án 

(Điều 34). 

7. Sửa đổi nội dung về trình, phê duyệt, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu 

tƣ công trung hạn 05 năm và hằng năm 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã đẩy mạnh phân cấp, tự chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tăng 

cường công tác hậu kiểm, rút ngắn các thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp 

theo hướng linh hoạt, chủ động và hiệu quả. 

a) Về thời điểm phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn: Quốc hội 

quyết định tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới (khoản 1, 2 Điều 60). Riêng 

đối với kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán 

chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính phủ trình 

Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này. 

b) Về giao kế hoạch đầu tư công hằng năm (Điều 61): Thủ tướng Chính 

phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau theo tổng mức 

vốn và cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định cho các Bộ, cơ quan trung ương 

và địa phương. 

 Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm sau, danh mục, mức vốn bố trí của 

từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, gửi 

phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ và theo dõi thực hiện. 

c) Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công (Điều 67): Người đứng đầu các bộ, 

cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư hằng 

năm vốn ngân sách trung ương giữa các dự án thuộc danh mục đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có 

thẩm quyền giao kế hoạch.  

8. Sửa đổi, bổ sung thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tƣ công 

(Điều 68) 

Tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, các dự án được phép thực hiện 
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và giải ngân trong thời gian 02 năm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỷ lệ 

giải ngân của các dự án thường chậm do các nhà thầu thường đợi đủ hồ sơ, khối 

lượng để thanh toán một lần và tâm lý chờ đợi do được giải ngân 02 năm. Do 

đó, tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 chỉ cho phép giải ngân trong thời 

gian 01 năm, cụ thể:  

“Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm 

đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính 

phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định đối với vốn cân đối ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian 

thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau. 

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn sau.” 

9. Bổ sung căn cứ để các bộ, cơ quan, địa phƣơng thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn  

Để bảo đảm căn cứ cho các bộ, cơ quan, địa phương thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã bổ sung quy 

định về số vốn dự kiến tại Điều 55: "Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ tư của kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

chỉ thị về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau với tổng mức 

vốn đầu tư công dự kiến bằng tổng mức vốn đầu tư công của kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn trước, thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến 

của các bộ,cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ quyết định chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án giai đoạn sau". 

10. Bổ sung căn cứ để các bộ, cơ quan, địa phƣơng quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án có thời gian thực hiện kéo dài qua 02 kỳ Kế hoạch đầu 

tƣ công trung hạn  

Theo quy định tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, dự án chỉ được 

thẩm định trong phạm vi số vốn của kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm. 

Tuy nhiên, đầu tư công là một quá trình liên tục. Trên thực tế, nhiều dự án kéo 

dài qua 02 giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn. Để bảo đảm căn cứ cho 

cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kéo dài qua hai kỳ kế 

hoạch, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã bổ sung quy định về nội dung này 

tại Điều 89: "Cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định 

chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế 

hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp. Tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các 

chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn trước của cơ quan trung ương, địa phương đó". 
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11. Sửa đổi quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch vốn 

trung hạn và hằng năm, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 

nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tƣ (Điều 59) 

Theo quy định tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, các dự án sử dụng 

nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước 

phải tiến hành thủ tục đầu tư như các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Điều này dẫn đến các dự án sử dụng nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa 

đưa vào cân đối ngân sách nhà nước dù chỉ rất nhỏ vẫn phải trình Thủ tướng 

Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.   

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã phân cấp quyết định việc giao kế 

hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập dành để đầu tư do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết 

định, chỉ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính 

phủ, Quốc hội chứ không phải để quyết định như Luật Đầu tư công số 

49/2014/QH13. 

12. Bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đầu tƣ công (Điều 97) 

Để nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, Luật 

Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Theo đó, tăng cường theo dõi, giám sát, 

thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công 

thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, 

gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần 

tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí.  

13. Sửa đổi quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng để phù 

hợp với thực tiễn 

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, tất cả dự án đầu tư công đều 

phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trên thực tế, tại bước phê duyệt chủ 

trương đầu tư, các dự án đầu tư công chưa cần thiết phải có báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đầy đủ. Do đó, để phù hợp với thực tế, tại Điều 99 Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 đã sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 của Luật Bảo vệ môi 

trường như sau: 

“a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại 

Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định 

chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư; căn cứ đánh giá tác động môi 

trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật 

này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động 

môi trường”. 
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V. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN LUẬT ĐẦU TƢ 

CÔNG SỐ 39/2019/QH14  

1. Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: 

Các cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật: Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện phổ biến, giáo dục Luật và các quy định liên 

quan; xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền để phổ biến những yêu cầu, nội 

dung và các quy định của Luật kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân, 

giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện. 

3. Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực 

hiện các quy định trong Luật do ngân sách nhà nước cấp theo quy định.  

4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện: Thực hiện công 

tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật và các văn bản pháp quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. 

VI. TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƢ CÔNG SỐ 

39/2019/QH14 

1. Về ban hành văn bản hƣớng dẫn 

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 

26/7/2019 ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 

họp thứ 7. Theo đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ 

xây dựng, ban hành một số Nghị định như sau:  

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 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 

01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP 

ngày 16/3/2016 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.  

 - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-

CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (khoản 6 Điều 

73, khoản 4 Điều 76) 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-

CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 

(Điều 32, khoản 3 Điều 34, khoản 6 Điều 35, khoản 6 Điều 40, khoản 6 Điều 43, 

khoản 2 Điều 45). 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến ban hành 02 Thông tư:  

- Thông tư về chế độ báo cáo. 

- Thông tư về biểu mẫu.  

2. Về tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân dân: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức các cuộc Hội nghị/Họp hướng dẫn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-84-2015-nd-cp-giam-sat-danh-gia-dau-tu-292148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-84-2015-nd-cp-giam-sat-danh-gia-dau-tu-292148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-131-2015-nd-cp-huong-dan-du-an-quan-trong-quoc-gia-285330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-131-2015-nd-cp-huong-dan-du-an-quan-trong-quoc-gia-285330.aspx
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về triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn. Trong giai đoạn 

vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương về 

nội dung nêu trên trong các cuộc họp trực tuyến toàn quốc, trong cuộc họp về 

lập kế hoạch đầu tư công năm 2020./. 
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