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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội bộ điều chỉnh chủ trương đầu tư và nguồn vốn  

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

Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 

 

I. Sự tuân thủ của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: 

1. Các căn cứ pháp lý: 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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; 

Hiệp định tài trợ khoản vay số 5352-VN ngày 24/04/2014 giữa Nước 

CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA); 

Quyết định số 2409/QĐ – BNN – HTQT ngày 18/10/2013 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) 

dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” do WB tài trợ; 

Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/05/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành 

phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải 

thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7); 

Công văn số 2913/BNN-XD ngày 28/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

về việc chủ trương thực hiện các hạng mục vốn dư, Dự án Cải thiện nông nghiệp 

có tưới (WB7); 

Công văn số 1898/UBND-NN ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về chủ trương thực hiện các hạng mục vốn dư Dự án Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7); 

2. Nội dung báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đầy đủ theo 

quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công. 

II. Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện thực hiện dự án, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết đầu tư bổ sung các hạng mục từ nguồn vốn kết dư: 

a. Đặt vấn đề: 

Khi xây dựng các công trình thuỷ lợi để cấp nước với các nhu cầu dùng 

nước tổng hợp, thì hệ thống kênh mương đóng vai trò hết sức quan trọng trong 
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việc thực hiện nhiệm vụ dẫn nước, phát huy tổng hợp hiệu quả đầu tư của công 

trình. 

Trước đây, hệ thống kênh mương La Ngà, Trúc Kinh được xây dựng bằng 

đất và một số đoạn được lát mái bằng bê tông tấm lát. Qua nhiều năm đưa vào 

sử dụng, do chịu tác động trực tiếp của thiên nhiên như nắng, mưa, lũ, lụt kể cả 

tác động của con người nên đã bị hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến 

việc dẫn nước theo yêu cầu thiết kế đề ra. 

Để khắc phục tình trạng xuống cấp, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ 

thống kênh mương; Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị đã có nhiều chủ 

trương, dự án tổ chức thực hiện kiên cố hóa kênh mương, mang lại hiệu quả 

thiết thực cho sản xuất nông nghiệp và đóng góp tích cực cho việc xây dựng 

nông thôn mới. 

Tuy vậy, do điều kiện hạn chế về nguồn vốn xây dựng và giải pháp kỹ 

thuật, công nghệ, nên hiện nay hệ thống kênh mương La Ngà, Trúc Kinh và 

công trình trên kênh vẫn còn một số đoạn trong tình trạng hư hỏng; do đó, cần 

có giải pháp về kỹ thuật, công nghệ phù hợp với từng công trình, tiết kiệm 

nguồn vốn đầu tư và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của dự án. 

b. Hiện trạng và sự cần thiết đầu tư: 

* Hiện trạng kênh và CTTK xuống cấp:  

Các đoạn kênh cần bổ sung nâng cấp trong dự án đều là kênh lát mái đã 

xuống cấp, không phát huy hết hiệu quả và nhiệm vụ được thiết kế. 

* Sự cần thiết đầu tư:  

Từ hiện trạng, nguyên nhân xuống cấp, nhu cầu sử dụng nước tổng hợp 

thực tế thì việc đầu tư xây dựng nâng cấp các đoạn kênh đã nêu trên là rất cần 

thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp nước đồng bộ, công tác quản lý 

vận hành thuận tiện, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đơn vị hưởng lợi, tạo 

cảnh quan môi trường xanh, sạch, bền vững. 

1.2. Các điều kiện thực hiện dự án: 

a. Điều kiện thuận lợi: 

Đối với phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã 

hội nói chung, Thuỷ lợi luôn giữ một vị trí quan trọng. Thuỷ lợi Việt Nam đã 

trải qua một chặng đường dài đầy khó khăn nhưng đã không ngừng phát triển, 

đến nay đã giành được những thành tựu lớn lao, đáng được ghi nhận.  

Trong lĩnh vực tưới tiêu: Đây là một lĩnh vực hoạt động của ngành luôn 

được các cơ quan từ Trung ương đến địa phương quan tâm.  

Việc phát triển thủy lợi là một trong những nhiệm vụ định hướng quan 

trọng trong chiến lược phát triển ngành Thuỷ lợi đến năm 2050. Trong đó tiếp 

tục hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống thủy lợi; rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ những 

công trình đa mục tiêu còn khả năng về nguồn nước để tăng hiệu quả phục vụ. 

b. Khó khăn:  

Các t ỉnh duyên hải miền Trung thuộc hành lang kinh tế Đông-Tây. Tuy 

nhiên đây là vùng khó khăn do nằm trong vùng có điều kiện thời tiết khắc nghiệt 
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gây bất lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản 

xuất chưa đồng bộ là những bất lợi và rào cản cho quá trình phát triển kinh tế xã 

hội của vùng. 

Quảng Trị là tỉnh thuộc khu vực duyên hải Miền Trung Việt Nam có nền 

kinh tế chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nhưng gặp nhiều khó khăn do tác động 

của thiên tai. Các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh là huyện có thu nhập 

chính từ sản xuất nông nghiệp, mỗi năm đã chi phí hàng tỷ đồng để giải quyết 

vấn đề nước tưới và khắc phục lũ lụt, do vậy việc đầu tư xây dựng và nâng cấp 

các hệ thống thủy lợi để phục vụ nước tưới nông nghiệp và giảm nhẹ lũ lụt vùng 

hạ lưu. Đặc biệt việc đầu tư sửa chữa các hồ chứa sẽ là một biện pháp tốt để giải 

quyết nhu cầu nước tưới và giảm nhẹ thiệt hại trong mùa mưa lũ hàng năm cho 

các vùng hạ lưu. 

Đặc điểm địa hình hẹp và dốc nên mùa mưa vùng thấp thì úng lụt, vùng cao 

thì xói lở và những biến đổi phức tạp của chế độ thời tiết khí hậu trên toàn cầu, 

hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị các loại  thiên tai diễn ra hết sức phức tạp 

và có xu thế ngày càng gia tăng về số lượng cũng như mức độ khốc liệt, nhất là 

thiên tai bão, lũ và hạn hán. Ở Quảng Trị có những loại hình thiên tai chính sau: 

Bão và áp thấp nhiệt đới, lũ lụt,  lũ quét, sạt lở đồi núi, sạt lở bờ sông, gió Tây 

Nam khô nóng, hạn hán và xâm nhập mặn, gió lốc, sét . 

Do điều kiện về kinh tế trước đây gặp nhiều khó khăn nên các công trình 

đầu tư xây dựng không hoàn chỉnh, công trình được xây dựng qua nhiều thời kỳ 

nhưng chưa được đầu tư đồng bộ.  

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

Đề xuất danh mục đầu tư bổ sung nâng cấp hệ thống kênh La Ngà và Trúc 

Kinh có tên trong danh mục công trình tại Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 

04/10/2013 và nội dung Dự án đầu tư (FS tổng) đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013. 

Việc xây dựng các hạng mục bổ sung công trình hệ thống kênh La Ngà và 

hệ thống kênh Trúc Kinh phù hợp với quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Quảng Trị, không ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến tạo địa tầng, môi sinh và 

sức khoẻ cộng đồng cư dân trong khu vực. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

2.1. Mục tiêu đầu tư: 

* Mục tiêu tổng quát của dự án: Cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới tại 

một số tỉnh Miền Trung và miền núi phía Bắc nhằm nâng cao giá trị gia tăng của 

sản xuất nông nghiệp và  bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải 

thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thuỷ lợi theo định hướng 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Tiểu dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị bao gồm 2 hệ 

thống tưới: Hệ thống tưới La Ngà và hệ thống tưới Trúc Kinh – Hà Thượng. Với 

mục tiêu đảm bảo bơm và tưới cho 6.050 ha (La Ngà: 2.450 ha; Trúc Kinh: 
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2.550 ha; Hà Thượng: 1.050 ha) lúa, màu và thuỷ sản. Tiêu úng 1300 ha đất 

canh tác (La Ngà :1.000 ha; Trúc Kinh : 300 ha); Ngăn mặn 400 ha diện tưới La 

Ngà nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bền vững.  

2.2. Quy mô, công suất và nội dung đầu tư chính các hạng mục thực 

hiện giai đoan 1: 

2.2.1. Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới: 

2.2.1.1. Các hoạt động chính cấp tỉnh: 

- Hỗ trợ tỉnh lập, thực hiện Kế hoạch hiện đại hóa tưới 5 năm và hàng năm;  

- Hỗ trợ tỉnh xây dựng, hoàn thiện một số quy định, hướng dẫn tạo ra hành 

lang pháp lý thúc đẩy phát triển quản lý tưới có sự tham gia (PIM), như quy 

định, hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý, quy định về thủy lợi phí nội đồng, 

chương trình/kế hoạch phát triển PIM và hỗ trợ các địa phương triển khai thực 

hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi; 

2.2.1.2. Các hoạt động chính thuộc phạm vi Dự án: 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên quản lý khai thác công trình thủy lợi (TNHH MTV QLKTCTTL) Quảng 

Trị, các tổ chức dùng nước thông qua đào tạo và tăng cường năng lực, thể chế; 

khuyến khích áp dụng phương thức cung cấp nước theo khối lượng, lập kế 

hoạch vận hành, bảo dưỡng và quản lý tài sản; 

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống, tài sản, khách hàng; hỗ 

trợ cho việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực 

hiện cũng như sự hài lòng của người hưởng lợi cho công ty TNHH MTV 

QLKTCTTL Quảng Trị;  

- Hỗ trợ đầu tư và sử dụng hệ thống SCADA, xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu quản lý hệ thống, tài sản, khách hàng, hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, theo dõi 

đánh giá việc thực hiện cũng như sự hài lòng của người hưởng lợi cho Công ty 

TNHH MTV QLKTCTTL Quảng Trị; 

- Thành lập, củng cố các tổ chức dùng nước (TCDN) có đầy đủ tư cách 

pháp nhân, phát triển các TCDN hoạt động phù hợp với cơ chế thị trường. Hỗ 

trợ các TCDN về trang thiết bị quản lý, vận hành, nâng cao năng lực cho cán bộ 

quản lý, vận hành và bảo dưỡng, quản lý tài chính, lập kế hoạch để phát huy vai 

trò, sự tham gia của cộng đồng trong quản lý hệ thống tưới tiêu; áp dụng công 

nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm cho mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh 

thích ứng biến đổi khí hậu. 

2.2.2. Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới: 

2.2.2.1. Loại, cấp công trình: 

a) Loại công trình: Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi; 

b) Cấp công trình: Theo QCVN - 04 - 05 : 2012/BNNPTNT 

- Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế: 

- Hệ thống La Ngà:  Công trình cấp II; 

- Hệ thống Trúc Kinh – Hà Thượng: Công trình cấp II. 
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2.2.2.2. Hệ thống La Ngà: 

- Cụm đầu mối: Nâng cấp đập chính dài 2.519 m và 02 đập phụ với tổng 

chiều dài 1.318 m. Xây dựng mới cống lấy nước dưới đập, thay thế cống cũ bị 

hỏng. Xử lý hiện tượng rò rỉ nước của tràn xã lũ. Nâng cấp 04 tuyến đường quản 

lý dài 4,5 km (kết hợp phục vụ thi công khi sửa chữa nâng cấp); 

- Hệ thống kênh tưới: Nâng cấp một số đoạn kênh chính, tổng chiều dài 

479 m; kênh N1 và N2, chiều dài 2.908 m; 03 tuyến kênh cấp 2, tổng chiều dài 

3.679 m; 62 tuyến kênh nội đồng và 02 tuyến kênh vượt cấp, tổng chiều dài 

25.520 m. Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới 05 xi phông và 677 công trình 

các loại (cống tiêu, cống lấy nước, cầu qua kênh, cầu qua đường, tràn ra, công 

trình kiểm soát lưu lượng, cống điều tiết, tràn đỉnh dài...); 

- Hệ thống kênh tiêu: Nạo vét kênh tiêu Vĩnh Sơn, dài 2.974 m; kênh tiêu 

304 dài 3.116 m; Nâng cấp, sửa chữa cống Bến Tám và đường thi công kết hợp 

quản lý cống Bến Tám dài 730 m. 

2.2.2.3. Hệ thống Trúc Kinh - Hà Thượng: 

a) Hệ thống Trúc Kinh: 

- Cụm đầu mối: Nâng cấp đập chính dài 3.829 m; 04 đập phụ dài 1.949 m; 

03 tuyến đường quản lý, thi công dài 3.309 m; hệ thống điện quản lý vận hành 

đầu mối; nhà quản lý đầu mối và thiết bị đóng mở cống lấy nước từ thủ công 

sang đóng mở bằng điện; 

- Hệ thống kênh tưới: Nâng cấp một số đoạn kênh chính với tổng chiều dài 

3.034 m; 48 kênh nhánh (cấp 1, cấp 2, cấp 3 và vượt cấp) với tổng chiều dài 

15.857 m; xây dựng mới 01 nhà quản lý khu tưới; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng 

mới 307 công trình trên kênh các loại (cống tiêu, cống lấy nước, cầu qua kênh, 

cầu qua đường, cầu máng, công trình kiểm soát lưu lượng, cống điều tiết, tràn 

đỉnh dài...). 

- Hệ thống tiêu: Nạo vét trục tiêu Hói Sòng dài 4.900 m. 

b) Hệ thống Hà Thượng: 

- Cụm đầu mối: Đã được đầu tư nâng cấp tại Dự án WB3 năm 2009. 

- Hệ thống kênh tưới: Nâng cấp 38 kênh nhánh (cấp 1 và 2) với tổng chiều 

dài 14.938 m; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 318 công trình trên kênh các 

loại (cống tiêu, cống lấy nước, cầu qua kênh, cống điều tiết, cửa lấy nước đầu 

kênh, tràn đỉnh dài...). 

2.2.2.4. Xây dựng hệ thống tưới tiêu nội đồng phục vụ các mô hình nông 

nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, nâng cấp 11 tuyến kênh với tổng 

chiều dài 3.795 m từ kênh đất thành kênh xây mặt cắt hình chữ nhật. 

2.2.2.5. Áp dụng vật liệu công nghệ mới: 

Ứng dụng vật liệu và công nghệ mới như: Vật liệu cốt sợi thủy tinh và kết 

cấu đúc sẵn bê tông vỏ mỏng để xây dựng một số kênh và công trình trên kênh 

phù hợp điều kiện thực tế tại công trình. 

2.2.3. Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích 

ứng biến đổi khí hậu: 
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- Xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi 

khí hậu (CSA): Xây dựng 06 cánh đồng mẫu sản xuất và thâm canh lúa ở các 

huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ với tổng diện tích 114,4 ha; xây dựng 07 

hệ thống CSA sản xuất đa dạng cây trồng cạn ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, 

Cam Lộ và thành phố Đông Hà với tổng diện tích 80,6 ha; 

- Phát triển/cải thiện các dịch vụ nông nghiệp: Tăng cường năng lực cung 

cấp các dịch vụ nông nghiệp nhằm thúc đẩy việc nhân rộng ứng dụng các thực 

hành CSA; 

- Hỗ trợ mở rộng ứng dụng các thực hành CSA và các hệ thống CSA : Hoạt 

động này dự kiến hỗ trợ mở rộng các mô hình trên diện tích 500 ha bao gồm các 

hoạt động : ( i) Lập kế hoạch hỗ trợ nhân rộng các hệ thống và các thực hành 

CSA; (ii) Thực hiện hỗ trợ các hộ , nhóm hộ nhân rộng ứng dụng các thực hành 

CSA theo cơ chế, phương pháp và kế hoạch đã thống nhất. 

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

- Mua sắm trang, thiết bị phục vụ quản lý dự án, bao gồm thiết bị văn 

phòng và xe ô tô; 

- Các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và đánh giá, kiểm toán độc lập và 

kiểm toán nội bộ, các tư vấn giám sát bên thứ ba; 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo tăng cường năng lực 

quản lý và thực hiện dự án. 

Hợp phần sẽ dành một khoản kinh phí hỗ trợ gia tăng cho các cơ quan của 

Bộ và của tỉnh tham gia quản lý, thực hiện dự án. 

2.3. Địa điểm và phạm vi: 

- Địa điểm: Huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

2.3. Quy mô, công suất và nội dung đầu tư chính các hạng mục bổ sung 

từ nguồn vốn kết dư: 

2.3.1. Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT 

2.3.2. Cấp công trình:  

- Hệ thống  kênh La Ngà:  Công trình cấp III; 

- Hệ thống kênh Trúc Kinh:  Công trình cấp III. 

2.3.3. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa. 

2.3.4. Quy mô 

a. Hệ thống La Ngà: 

- Bổ sung khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà đoạn từ K1+205 ÷ 

K1+265 

- Nâng cấp Kênh chính thuộc hệ thống kênh La Ngà đoạn từ K2+550 đến 

K2+700 và K2+845,9 đến K3+440 với tổng chiều dài L = 744m; 

- Nâng cấp Kênh N1 đoạn từ K3+065 đến K4+405; L = 1.340 m. 

- Nâng cấp Kênh N2 đoạn từ K0+00 - K1+ 330; L = 1.330 m; 

b. Hệ thống kênh Trúc Kinh: 
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- Nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh đoạn từ K0+348,5 đến 

K1+020; K2+420 đến K3+093 và K10+990 đến K11+548 với tổng chiều dài L = 

1.905m; 

- Nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh đoạn từ K4+566,3 

đến K8+819; L = 4.253m; 

- Nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh đoạn từ K2+187 đến 

K2+420; L = 233m; 

- Nâng cấp kênh cấp 1 thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh, gồm 05 tuyến: 

Kênh N2 đoạn từ K0+329 đến K2+426; L = 2.097m; Kênh N4 đoạn từ K1+730 

đến K2+582; L = 852m; Kênh N6 đoạn từ K0+00 đến K1+400; L = 1.400m; 

Kênh N8 đoạn từ K0+00 đến K1+670; L = 1.670m; kênh N05 đoạn từ K0+00 

đến K0+516; L = 516m.  

3. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư: 

3.1. Tổng mức đầu tư: 648.166.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mưới tám tỷ, 

một trăm sáu mươi sáu triệu đồng).  

3.2. Nguồn vốn đầu tư: 

Nguồn vốn: 

- Vốn vay WB:  548.464.000.000 Đồng Tương đương 25.994.000 USD 

- Đối ứng TW:    74.888.000.000 Đồng Tương đương 3.549.000 USD 

- Đối ứng ĐP:    24.814.000.000 Đồng Tương đương 1.176.000 USD 

Nguồn vốn ngân sách địa phương sẽ chi trả cho công tác chuẩn bị dự án, đền 

bù giải phóng mặt bằng, lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu thuộc hợp phần 2 của 

dự án.  

Nguồn vốn WB chi trả cho hoạt động xây lắp hợp phần 2, và các hoạt động 

chính của hợp phần 1 và hợp phần 3. 

Phần còn lại do vốn ngân sách Trung ương chi trả, gồm tư vấn giai đoạn 

thực hiện dự án, chi phí khác, quản lý dự án... 

Trong đó:   Dự kiến chi phí các hợp phần: 

Tỷ giá ngoại hối: 21.100 

+ Hợp phần 1:    17.735.832.000 đồng Tương đương 840.561 USD 

+ Hợp phần 2:    549.821.262.000 đồng Tương đương 26.057.880 USD 

+ Hợp phần 3:   59.413.972.000 đồng Tương đương 2.815.828 USD 

+ Hợp phần 4:  21.195.167.000 đồng Tương đương 1.004.510 USD 

3.3. Nguồn vốn dư: 

Trong quá trình triển khai, Dự án WB7 Quảng Trị đã chủ động rà soát, cập 

nhật lại tổng vốn chưa sử dụng và vốn dư của các Hợp phần thuộc dự án. Theo 

đó, tổng vốn chưa thực hiện của Quảng Trị là 100,415 tỷ đồng. Cụ thể: 
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TT Nguồn vốn 
Tổng vốn dư 

(Tỷ đồng) 
Ghi chú 

1 Vốn WB 70,415   

2 Vốn NS TW 30,000   

 
Tổng cộng 100,415   

4. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và 

khả năng huy động nguồn lực theo thứ tự ưu tiên (thực hiện các hạng mục 

bổ sung từ nguồn vốn dư): 

- Quý IV/2019 và Quý I/2020: Lập và trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư các hạng mục vốn dư; 

- Chủ trương đầu tư: Văn bản số 2913/BNN-XD ngày 28/4/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc chủ trương thực hiện các hạng mục vốn dư; 

- Dự kiến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư trước 30/8/2020; 

- Dự kiến phê duyệt bản vẽ thi công trước 15/9/2020; 

- Dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp trước 15/10/2020; 

- Thi công và hoàn thành công trình trước 31/12/2020 (theo tiến độ yêu cầu 

của dự án). 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

hoàn thành sau khi hoàn thành: 

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: Theo Tổng mức 

đầu tư dự kiến tại phần 3, mục 3.3 

5.2. Chi phí vận hành sau khi dự án kết thúc. 

Các hạng mục bổ sung hệ thống kênh La Ngà và hệ thống kênh Trúc Kinh 

sau khi hoàn thành bàn giao cho Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

trực tiếp quản lý vận hành và chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình sau 

khi đưa vào sử dụng. 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ về tác động môi trường, xã hội, xác định 

sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội:  

6.1. Cập nhật kế hoạch quản lý môi trường. 

Nhằm cung cấp hiện trạng môi trường tại khu vực thực hiện các hạng mục 

bổ sung của dự án chỉ ra các nguyên tắc, quy trình và các phương pháp sẽ được 

dùng để kiểm soát và hạn chế tối thiểu các tác động môi trường và xã hội của tất 

cả các hoạt động thi công và vận hành liên quan đến việc phát triển tiểu dự án. 

Kiểm tra các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường và xã hội trong suốt 

quá trình thực hiện dự án và không ngừng nâng cao thực hiện phương thức quản 

lý thích ứng. 

6.2. Lập lại đánh giá tác động môi trường. 

Nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng môi trường tự nhiên và xã hội 

tại các hạng mục bổ sung, dự kiến những tác động của dự án đến môi trường 

trong khu vực ảnh hưởng của dự án; xác định các vấn đề môi trường liên quan 
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đến, dự đoán các tác động có thể xảy ra đối với môi trường khu vực trong các 

giai đoạn triển khai dự án và sau khi dự án hoàn thành; đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu những tác động tiêu cực về môi trường trong quá trình thi công và 

vận hành để đảm bảo phù hợp với các quy định về bảo vệ môi trường của nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính sách hoạt động của Ngân hàng 

Thế giới (WB). 

6.1.1. Những tác động môi trường trong khi xây dựng. 

Trong quá trình tiến hành thi công sẽ có những tác động sau đối với môi 

trường, 

a) Tác động đến chất lượng không khí: 

- Bụi sinh ra do các hoạt động thi công đường, san lấp mặt bằng, vận 

chuyển vật liệu và thiết bị… 

- Khói hàn, khí thải của các phương tiện vận tải và thi công có chứa nhiều 

bụi, SO2, NO2, CO2; Hydrocacbon và chì. 

- Tiếng ồn rung do các phương tiện vận tải và thi công. 

- Các ảnh hưởng này chỉ mang tính chất ngắn hạn sẽ giảm đi và triệt tiêu 

sau khi công trình xây dựng xong. 

b) Tác động đến chất lượng nước 

- Làm tăng độ đục của nước do công tác nạo vét khu nước, và sự rơi vãi 

nhiên liệu, nguyên liệu trong quá trình thi công. 

- Các ảnh hưởng này được xem là nhỏ và ngắn hạn. 

c) Các tác động gây ô nhiễm do chất rắn 

- Vật liệu xây dựng phế bỏ; rác thải từ tàu thuyền, rác thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng; các sản phẩm nạo vét và san lấp. 

- Đây là những tác động ở mức độ nhỏ, ngắn hạn có thể khắc phục bằng 

các biện pháp hành chính và kỹ thuật. 

6.1.2. Những tác động môi trường sau khi xây dựng, khai thác quản lý. 

a. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

- Dự án hoàn thành đã mang lại một số ảnh hưởng tích cực đáng kể như 

đảm bảo tưới chủ động diện tích lúa, hoa màu và thủy sản, đóng góp cho ngân 

sách địa phương, bổ sung nguồn nước phục vụ cho dân sinh kinh tế  khu vực, cải 

thiện vi khí hậu và cảnh quan tại khu vực hồ chứa, thúc đẩy sự đầu tư vào các 

ngành có liên quan (như giao thông vận tải, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục cho 

địa phương). Vấn đề điều tiết lũ sẽ được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho 

phát triển nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực 

dự án cũng như tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận.   

b. Tác động đến môi trường tự nhiên  

Việc đầu tư xây dựng dự án một phần sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh 

thái tự nhiên trong quá trình khai thác quản lý. Tuy nhiên, những tác động đó 

không đáng kể so với hiệu quả mà dự án mang lại. 

6.1.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. 
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- Kiểm tra xói mòn và bồi lắng trong quá trình xây dựng;  

- Kiểm soát chất thải rắn lơ lửng trong quá trình nạo vét;  

- Sử dụng đường giao thông chính khi có thể;  

- Sử dụng các tuyến đường chính khi có thể và hạn chế vận chuyển trong 

giờ cao điểm;  

- Quản lý (thu dọn và đổ thải đúng quy định) chất thải (rắn. lỏng);  

- Giảm đến mức tối đa việc gây xáo trộn cuộc sống của người dân địa 

phương. tổ chức các cuộc họp thường xuyên với người dân địa phương và 

cung cấp cho những nhóm người bị ảnh hưởng kịp thời các thông tin của 

dự án để họ có thể điều chỉnh cuộc sống và điều kiện sản xuất;  

- Khuyến khích và tạo cơ hội việc làm cho dân địa phương;  

- Áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp và cảnh báo tại các công trường 

xây dựng. đặc biệt là trong hoạt động nạo vét;  

- Xây dựng các lối đi và cầu tạm thời trong quá  trình xây dựng cầu. áp 

dụng các biện pháp an toàn và cảnh báo thích hợp   

6.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội. 

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

sau khi được đầu tư nâng cấp bổ sung các hạng mục hệ thống kênh La Ngà, hệ 

thống kênh Trúc Kinh từ nguồn vốn kết dư dự án sẽ góp phần cùng toàn thể dự 

án đem lại hiệu quả hiệu quả như sau: 

6.2.1. Hiệu quả về nông nghiệp. 

- Việc đầu tư dự án sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp của các công trình 

hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an toàn về tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản của 

người dân; góp phần thông thương hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch. 

- Làm tăng giá trị sản xuất và năng suất cây trồng, vật nuôi do đảm bảo 

được nguồn nước. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh 

lương thực, an ninh quốc phòng cho tỉnh Quảng Trị. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện, người dân sẽ có điều kiện 

tiếp cận với điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn, do đó sẽ ngăn ngừa được các 

dịch bệnh phát sinh và giảm được các chi phí khám chữa bệnh hàng năm. 

- Diện tích được tưới và năng suất cây trồng trong vùng hưởng lợi sẽ tăng 

lên; nguồn nước chủ động sẽ khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật canh tác mới, hiệu quả vào sản xuất; 

- Giảm số lượng công nhân lao động do phải thường xuyên điều tiết nước, 

kiểm tra và bơm tát ở các vùng cao, xa thiếu nước, từ đó giảm chi phí sản xuất 

trên một đơn vị diện tích. 

- Khí hậu, cảnh quan môi trường trong vùng được cải thiện tích cực làm 

tăng giá trị đất đai trong khu vực dự án đầu tư. 

6.2.2. Hiệu quả về phi nông nghiệp. 
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- Chủ động về nguồn nước và giảm tổn thất, cung cấp bổ sung nguồn nước 

cho nuôi trồng thủy, hải sản; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; 

- Giảm nguy cơ sự cố công trình, giảm phần lớn chi phí duy tu, bảo dưỡng; 

- Người dân vùng hưởng lợi sẽ có thêm công việc làm tăng thu nhập trong 

thời gian nhàn rỗi, giải quyết xung đột giữa các vùng dân cư do tranh chấp lấy 

nước phục vụ tưới vào ruộng cá nhân,..; 

- Tăng thêm nguồn nước trong đất ở các vùng cuối dự án để cung cấp nước 

sạch cho sinh hoạt. 

7. Đền bù giải phóng mặt bằng: Các hạng mục đề xuất đều không phải 

giải phóng mặt bằng (do tuyến công trình thực hiện theo tuyến kênh cũ đã có). 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan Chủ quản đầu tư: Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban QLDA: Trực tiếp thực hiện quản lý dự án; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu. 

Trên đây là Báo các kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 

- Ban QLDA WB7; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 

 

 
     .  
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