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TỜ TRÌNH 

Về việc bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ  

ngân sách Trung ương(NSTW) giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 

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

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018. Thời 

gian thực hiện dự án: 2017-2022. Tổng mức đầu tư 226.710 triệu đồng, trong đó 

vốn vay WB là 214.789 triệu đồng (Ngân sách Trung ương cấp phát là 199.754 

triệu đồng; vốn tỉnh vay lại là 15.035,23 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 7%), vốn 

đối ứng địa phương là 11.921 triệu đồng.  

Trong phạm vi Tiểu dự án, quy mô đầu tư nâng cấp, sửa chữa 12 hồ đập 

trên địa bàn 06 huyện và thành phố, tỉnh Quảng Trị. Trong đó bao gồm các hạng 

mục nâng cấp, sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, công lấy nước đảm bảo các yêu cầu 

về an toàn đập của Ngân hàng Thế giới và nâng cấp đường thi công kết hợp nhà 

quản lý, làm mới nhà quản lý phục vụ công tác quản lý, vận hành 12 công trình 

hồ chứa. Hiện nay, các công trình, hạng mục thuộc Tiểu dự án đã đi vào giai 

đoạn tổ chức triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2021.  

Theo văn bản số 5489/BNN-KH ngày 19/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, nhu cầu vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 của tiểu 

dự án là 171.675 triệu đồng. Tuy nhiên, mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân 

bổ 91.800 triệu đồng tại Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 và 

Quyết định số 1746/QĐ-BKHĐT ngày 07/11/2019. Đến nay, các hợp đồng xây 

lắp của tiểu dự án đã triển khai từ quý II, quý III năm 2019 và đã cơ bản hoàn 

thành các hạng mục chính(lũy kế giá trị thực hiện từ nguồn vốn vay là 120.000 

triệu đồng); dự kiến hoàn thành 10/12 công trình trong năm 2020. Theo đó, tổng 

nhu cầu vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW cần bổ sung trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 là 70.000 triệu đồng. 

Lũy kế giá trị giải ngân phần vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW là 

79.784/91.800 triệu đồng. Đồng thời, Ban QLDAĐTXD các công trình Nông 

nghiệp và PTNTđã làm thủ tục rút số vốn còn lại với Bộ Tài chính để giải ngân 

hết kế hoạch vốn năm 2020 trong tháng 9/2020. 
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Tiểu dự án có tiến độ giải ngân tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 

2016-2020 và năm 2020 là 70.000 triệu đồng từ nguồn vốn điều chuyển nội bộ 

các dự án do UBND tỉnh Quảng Trị là chủ quản đầu tư để thực hiện theo kế 

hoạch cam kết với Nhà tài trợ. 

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

quan tâm giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu: VT, QLXDCT, KHTC(SH). 
  

 

GIÁM ĐỐC 
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