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BÁO CÁO 
Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn  

đối với các dự án ODA năm 2020 (thời điểm báo cáo 01/7/2020). 
 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 
 

Thực hiện Công văn số 2923/UBND-CN ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đối với các dự án ODA trên địa 

bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo như sau: 

Hiện nay, ngành Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức triển khai thực hiện 

đầu tư 05 dự án Ô sử dụng nguồn vốn ODA. Trong đó, Sở Nông nghiệp và 

PTNT được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 04 dự án (Dự án Quản lý thiên tai 

WB5/VN-Haz; Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7; Dự án Sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập WB8; Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ 

tỉnh Quảng Trị JICA2) và Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN và 

PTNT được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và 

tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR). 

Đối với các dự án ODA được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cụ thể từng dự án như sau: 

I. Dự án Quản lý thiên tai(WB5/VN-Haz):  

1. Thông tin chung của dự án: 

Dự án Quản lý thiên tai(WB5/VN-Haz) được Bộ Nông nghiệp và PTNT 

phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1370/QĐ-BNN-HTQ, ngày 11/6/2012 

do WB tài trợ và đã được Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định tài trợ khoản vay 

số Cr.5139-VN cho Dự án Quản lý thiên tai với Hiệp hội Phát triển Quốc tế vào 

ngày 13/9/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2012.  

Dự án được thực hiện ở địa bàn 10 tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Trị và được 

thiết kế gồm 5 hợp phần như sau: 

- Hợp phần 1: Tăng cường thể chế. 

- Hợp phần 2: Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm thiên tai. 

- Hợp phần 3: Quản lý Thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). 

- Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các TDA ưu tiên. 

- Hợp phần 5: Quản lý dự án. 
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Trong đó: Hợp phần 3 và hợp phần 4, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho 

UBND các tỉnh làm cơ quan chủ quản các tiểu dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT 

làm cơ quan chủ dự án.  

Tổng mức đầu tư toàn dự án : 192.229 triệu đồng (tương đương 8,88 triệu 

USD, tỷ giá 1USD = 21.673 đồng). Vốn vay WB: 156.555 Triệu đồng; Đối ứng 

NS: 35.674 Triệu đồng 

Trong đó: Hợp phần 3: 43.266 triệu đồng; Hợp phần 4: 147.294 triệu đồng; 

Hợp phần 5: 1.669 triệu đồng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2019 

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện:  

Hiện nay, dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz) tỉnh Quảng Trị đã hoàn 

thành công tác đầu tư. Tuy nhiên, để thực hiện các công tác, thủ tục sau đầu tư 

và quyết toán, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã điều chỉnh thời gian thực hiện, gia 

hạn đóng khoản vay (lần 3) đến 31/12/2020 tại Quyết định số 2231/QĐ-BNN-

PCTT ngày 17/6/2020. 

Quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, chủ đầu tư luôn bám sát, nắm bắt và 

triển khai áp dụng kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và xây 

dựng vào tất cả các giai đoạn chuẩn bị, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công, 

giám sát quản lý chất lượng, nghiệm thu, giải ngân, bàn giao, bảo hành, quyết 

toán công trình, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc 

thực hiện dự án còn phải tuân thủ các quy định của Hiệp định vốn vay, hướng 

dẫn đấu thầu và tuyển chọn tư vấn của Ngân hàng thế giới WB.  

3. Kết quả phân bổ vốn và giải ngân:  

Kế hoạch vốn được bố trí và kết quả giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 

178.031/199.325 triệu đồng, đạt 83,8% kế hoạch vốn. Trong đó, nguồn vốn WB:  

148.281/162.260 triệu đồng, đạt 91,38% kế hoạch vốn; nguồn vốn NSĐP: 

29.750/37.064 triệu đồng, đạt 80,27% kế hoạch vốn. 

Trong đó, năm 2020, Kế hoạch bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương là 

5.123 triệu đồng tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2020. Tuy 

nhiên nhu cầu thực tế vốn địa phương năm 2020 của dự án là 580 triệu đồng để 

thực hiện nhiệm vụ chi chi phí Quyết toán hợp phần 3,4 và chi Ban QLDA. 

II. Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7):  

1. Thông tin chung về dự án: 

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) do Ngân hàng thế giới tài trợ 

(WB) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án đầu tư tại quyết 

định số 1805/QĐ-TTg ngày 04/10/2013, được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê 

duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQ ngày 18/10/2013. 

Hiệp định tài trợ khoản vay số 5352-VN cho dự án Cải thiện nông nghiệp có 

tưới (WB7) được ký kết ngày 24/04/2014 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và 

Hiệp hội Phát triển Quốc tế, có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2014; Dự án thành phần 
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tỉnh Quảng Trị được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư tại quyết định 

số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014. Thời gian thực hiện từ năm 2013 - 2020. 

Cấu trúc dự án thành phần gồm 04 Hợp phần: 

- Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới; 

- Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới; 

- Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi 

khí hậu; 

- Hợp phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá. 

Tổng mức đầu tư của Dự án: 648.166.000.000 đồng  (Sáu trăm bốn mươi 

tám tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu đồng); Tương đương: 30.719.000 USD. 

Trong đó: Chi phí các hợp phần dự án: 

+ Hợp phần 1 39.798.989.000 đồng Tương đương: 1.886.000 USD 

+ Hợp phần 2 515.654.000.000 đồng Tương đương: 24.439.000 USD 

+ Hợp phần 3 71.613.400.000 đồng Tương đương: 3.394.000 USD 

+ Hợp phần 4 21.100.006.000 đồng Tương đương: 1.000.000 USD 
 

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện:  

Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư. Các hợp phần dự án 

được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ chủ đầu tư và tổ chức thực hiện 

chỉ còn một số hoạt động, cụ thể như sau: 

- Hợp phần 1: Hợp phần 1 có 06 hoạt động, đến nay cơ bản đã triển khai 

thực hiện hoàn thành đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của dự án. Chỉ còn 01 hoạt 

động đang triển khai thực hiện hỗ trợ đầu tư và sử dụng hệ thống SCADA, hiện 

nay Tổng cục Thủy lợi đang thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC-DT. 

- Hợp phần 2: Hiện nay cơ bản đã thực hiện hoàn thành 20/20 gói thầu xây 

lắp đã và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 19/20 gói thầu.  

Đối với gói thầu còn lại (Khoan phụt xử lý thấm đập chính hồ La Ngà) Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm định đánh giá thấm hồ La Ngà và đang 

trình Cục QLXD Công trình thẩm định trình Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp 

thuận phân chia trách nhiệm và phê duyệt Thiết kế BVTC - DT cho phần khắc 

phục xử lý thấm.  

Đối với việc điều chỉnh giá: Toàn bộ Hợp phần 2 gồm có 20 gói thầu xây 

lắp, trong đó có 17 gói thầu thực hiện điều chỉnh giá. Hiện nay, 17 gói thầu đã 

có quyết định phê duyệt và hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, giải ngân. 

- Hợp phần 3: Đối với nội dung Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh 

thích ứng biến đổi khí hậu gồm 8 hoạt động. Hiện nay cơ bản đã hoàn thành và 

đang tổ chức tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời đang tổ 

chức rà soát và đề xuất kiến nghị sử dụng vốn dư để tiếp tục thực hiện nhằm 

phát huy hiệu quả tối đa nguồn vốn. 
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3. Kết quả phân bổ vốn và giải ngân:  

Kế hoạch vốn được bố trí và kết quả giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 

500,243/511,374 tỷ đồng, đạt 97,82% kế hoạch vốn được bố trí. Trong đó, 

nguồn vốn WB:  441,689/449,776 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch vốn; nguồn đối 

ứng NSTW: 34,656/37,700 tỷ đồng, đạt 91,93%; nguồn vốn NSĐP: 

23,898/23,898 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. 

4. Kiến nghị, đề xuất:  

Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị đã 

được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014. Trong đó, tổng vốn đối ứng NSĐP theo 

quyết định phê duyệt là 24.814 triệu đồng. Lũy kế vốn đối ứng đã bố trí từ đầu 

dự án đến nay là 23.908 triệu đồng, thiếu so với nhu cầu là 906 triệu đồng. 

Để thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm đối ứng NSĐP còn lại của 

dự án nhằm đảm bảo tiến độ cũng như cam kết với Nhà tài trợ. Đồng thời để tổ 

chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với nguồn vốn kết dư của toàn dự án 

WB7 theo Văn bản số 2913/BNN-XD ngày 28/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 1898/UBND-NN ngày 29/4/2020, 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo 

UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vốn đối ứng nguồn NSĐP 

năm 2020 nói trên đối với dự án từ nguồn NSĐP đã bố trí cho dự án Quản lý 

thiên tai (WB5/VN-Haz) tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2020  

theo nội dung tại Tờ trình số 117/TTr-SNN ngày 05/5/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT. 

III. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị: 

1. Thông tin chung về dự án: 

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị đã 

được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập 

tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 có quy mô thực hiện đầu tư 

nâng cấp, sửa chữa 12 hồ đập trên địa bàn 06 huyện và thành phố. Tổng mức 

đầu tư dự án là 226.710 triệu đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới: 

214.789 triệu đồng (phần vốn cấp phát tư NSTW: 199.754 triệu đồng; phần vốn 

địa phương vay lại tương ứng tỷ lệ 7%: 15.035 triệu đồng), vốn đối ứng địa 

phương: 11.921 triệu đồng (UBND tỉnh Quảng Trị bố trí từ ngân sách địa 

phương với số tiền 6.255 triệu đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác 5.666 triệu 

đồng để thực hiện rà phá bom mìn và giải phóng mặt bằng). Thời gian thực hiện 

từ 2017-2022. 

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện:  

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo; hiện nay các 

gói thầu tư vấn, phi tư vấn cơ bản đã hoàn thành. Đối với các gói thầu xây lắp, 

đã triển khai thi công 3/3 gói thầu, tiến độ một số hạng mục công trình còn 

chậm. Nguyên nhân chủ yếu do công tác GPMB các công trình tại các huyện 

Gio Linh, Hướng Hóa không đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các nhà 
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thầu. Để đảm bảo tiến độ tổng thể chung toàn dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã chỉ đạo Ban QLDA tập trung, khẩn trương phối hợp với các địa phương tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nhằm đạt tiến 

độ đề ra. 

3. Kết quả phân bổ vốn và giải ngân:  

Kế hoạch vốn được bố trí và kết quả giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 

78.722/104.921 triệu đồng, đạt 75,0% kế hoạch vốn được bố trí. Trong đó, 

nguồn vốn WB:  72.970/98.709 triệu đồng, đạt 74,9% kế hoạch vốn (bao gồm cả 

vốn vay lại; nguồn vốn NSĐP: 5.752/6.212 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch vốn. 

4. Kiến nghị, đề xuất:  

- Đối với nguồn vốn đối ứng địa phương: Kính đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vốn 

đối ứng nguồn NSĐP năm 2020 nói trên đối với dự án từ nguồn NSĐP đã bố trí 

cho dự án Quản lý thiên tai (WB5/VN-Haz) tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2020 theo nội dung tại Tờ trình số 117/TTr-SNN ngày 05/5/2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT là 3.636,349 triệu đồng để sớm hoàn thiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

- Đối với nguồn vốn nước ngoài: Tiểu dự án đang triển khai thi công xây 

dựng, có khả năng giải ngân tốt, để có cơ sở triển khai thi công xây dựng các 

công trình hồ chứa theo kế hoạch cam kết với Nhà tài trợ; kính đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, tiếp tục bố trí bổ sung nhu cầu vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách 

Trung ương đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế 

hoạch năm 2020 là 40.000 triệu đồng. 

IV. Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA2). 

1. Thông tin chung về dự án: 

Dự án “ Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị” (Dự 

án JICA2 tỉnh Quảng Trị) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1045/QĐ-UBND ngày 08/8/2012. Nguồn vốn thực hiện dự án được quy định tại 

Hiệp định vay vốn số VN11-P9 ngày 30/3/2012 được ký kết giữa cơ quan hợp 

tác quốc tế Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  

Địa điểm thực hiện tại các xã Hướng Phùng, Hướng Linh, Hướng Sơn, 

Hướng Tân, Tân Thành, Tân Hợp thuộc huyện Hướng Hóa; xã Linh Thượng 

thuộc huyện Gio Linh; xã Hải Lâm, Hải Sơn thuộc huyện Hải Lăng và xã Triệu 

Thượng thuộc huyện Triệu Phong thuộc 03 Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban 

quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu 

vực sông Bến Hải, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn) với quy 

mô dự án: Tổng diện tích quy hoạch thực hiện dự án: 7.100 ha, Trong đó: Trồng 

rừng phòng hộ: 2.900 ha; Bảo vệ rừng: 2.500 ha; Khoanh nuôi tái sinh rừng: 

1.500 ha; Khoanh nuôi có trồng bổ sung: 200 ha. 
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Tổng nguồn vốn dự án: 288.069 triệu đồng (1.066 triệu yên), trong đó: Nguồn 

vốn của Chính phủ Nhật Bản: 245.449 triệu đồng (908 triệu yên); nguồn vốn đối 

ứng: 42.620 triệu đồng (158 triệu yên). Thời gian thực hiện: Năm 2012-2021. 

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện:  

Hiện nay, dự án đã đến giai đoạn kết thúc và đang tổ chức thực hiện công 

tác chăm sóc rừng trồng rừng trồng và rừng nâng cấp. Kết quả thực hiện đảm 

bảo chất lượng, tiến độ đề ra theo yêu cầu của dự án. 

3. Kết quả phân bổ vốn và giải ngân:  

Kế hoạch vốn được bố trí và kết quả giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 

194.126/197.543 triệu đồng, đạt 98,2% kế hoạch vốn được bố trí. Trong đó, 

nguồn vốn JICA:  186.068/187.055 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch vốn; nguồn 

vốn NSĐP: 8.057/10.488 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch vốn. 

4. Kiến nghị, đề xuất:  

- Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch thực hiện 

dự án JICA2 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí bổ sung kế 

hoạch vốn nguồn vốn JICA: 487.693.800 đồng để thực hiện ghi thu ghi chi số 

tiền giải ngân trước 2017 chưa được Bộ Tài chính ghi thu ghi chi. 

- Theo kế hoạch phê duyệt của dự án còn 13.605 tỷ đồng đối với nguồn vốn 

dự phòng và phí cam kết vẫn chưa có kế hoạch để triển khai, đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và 

PTNT sớm có kế hoạch cho việc thực hiện vốn JICA kết dư. 

Trên đây là tình hình, kết quả tổ chức thực hiện và giải ngân đối với các dự án 

ODA trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT làm nhiệm vụ chủ đầu tư. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

(Chi tiết tình hình tổ chức và kết quả thực hiện có Phụ lục kèm theo Báo cáo) 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT,  KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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