
NSĐP TPCP Cấp phát Vay lại NSĐP TPCP Cấp phát
Vay lại 

(**)

Tổng cộng 1,758,738 120,577 0 1,242,743 50,132 897,910 55,084 0 565,085 6,910

I
Thủy lợi và Phòng chống 

thiên tai

1
Dự án Quản lý thiên tai 

(WB5/VN-Haz)
2017-2022

1370/QĐ-BNN-

HTQT 

11/6/2012 và  

1158/QĐ-

UBND 

30/5/2016 

192,229 19,207 156,555 0 66,150          14,365 51,785 0

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực

quốc gia, cấp tỉnh và địa phương để phòng

chống thiên tai, chuẩn bị, và giảm nhẹ thiên tai

HP 1: Quản lý Thiên tai dựa vào cộng đồng

(CBDRM): Tỉnh Quảng Trị tham gia giai đoạn 2,

thực hiện tại 10 xã gồm: Hải Lệ, Triệu Thượng,

Triệu Đông, Triệu Long, Triệu Thuận, Triệu Độ,

Triệu Phước, Triệu Giang, Triệu Thành, Triệu Tài. 

HP 4: Có 3 tiểu dự án được triển khai: (i) Nâng cấp

hệ thống hồ Triệu Thượng 1,2; (ii) Kè chống xói lỡ

khẩn cấp bờ sông Nại Cửu, xã Triệu Đông, huyện

Triệu Phong; (iii) tiểu dự án Kè bảo vệ xã Triệu Độ

huyện Triệu Phong

2
Dự án Cải thiện nông nghiệp 

có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị
2017-2022

1155/QĐ-BNN-

XD ngày 

26/5/2014

648,166 23,814 548,464 0 448,801          15,401 415,500 0

Hoàn thiện, nâng cấp, hiện đại hóa các hệ

thống thủy lợi thuộc hồ La Ngà, hồ Trúc Kinh -  

Hà Thượng; chuyển đổi phương thức sản xuất

nông nghiệp của tỉnh theo hướng thâm canh,

chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng

thích ứng biến đổi khí hậu; đảm bảo ổn định

sản xuất nông nghiệp trong vùng.

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi La Ngà và

Trúc Kinh – Hà Thượng, đảm bảo diện tích tưới tự

chảy tăng lên, không còn diện tích không tưới được;

cung cấp nước cho 6.050 ha (La Ngà: 2.450 ha; Trúc

Kinh: 2.550 ha; Hà Thượng: 1.050 ha) lúa, màu và

thuỷ sản; tiêu úng cho 1.300 ha đất canh tác (La

Ngà: 1.000 ha; Trúc Kinh: 300 ha); ngăn mặn cho

400 ha diện tưới La Ngà, nhằm phục vụ cho sản xuất

nông nghiệp bền vững.

3

Dự án: Sửa chữa và nâng cao 

an toàn dập (WB8), tỉnh 

Quảng Trị

2017-2022

Khôi phục và đảm 

bảo an toàn công 

trình thông qua sửa 

chữa, nâng cấp 12 hồ 

đập bị xuống cấp và 

thiếu năng lực xã lũ

1858/QĐ-TTg 

ngày 

02/11/2015; 

4638/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

09/11/2015

226,710 11,921 199,754 15,035 104,922 6212 91,800 6,910

Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thực hiện chương

trình bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông

qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng

cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập

nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh

tế xã hội vùng dự án.

Sửa chữa nâng cấp công trình đầu mối nhằm nâng

cao mức độ an toàn các hồ chứa nước; các công trình

phục vụ quản lý, khai thác như: Đường quản lý, vận

hành; nhà quản lý; hệ thống điện phục vụ vận hành

công trình

II Nông nghiêp

Vốn địa phƣơng(*) Vốn nƣớc ngoài

           Kế hoạch vốn đã đƣợc giao 2016-2020           

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Vốn địa phƣơng Vốn nƣớc ngoài

PHỤ LỤC II

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CÁC DỰ ÁN ODA

 VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI

NGUỒN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG

(Kèm theo Công văn số: 1453  /SNN-KHTC ngày 11  /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Thời gian 

KC-HT

Quy mô, năng lực 

thiết kế
Ghi chú

TMĐT

Trong đó Mục tiêu nhiệm vụ của dự án
Nội dung đầu tƣ chính/các  hạng mục đầu tƣ 

chính

Quyết định đầu tƣ

Số quyết định
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)



NSĐP TPCP Cấp phát Vay lại NSĐP TPCP Cấp phát
Vay lại 

(**)

Vốn địa phƣơng(*) Vốn nƣớc ngoài

           Kế hoạch vốn đã đƣợc giao 2016-2020           

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó

Vốn địa phƣơng Vốn nƣớc ngoài

TT Danh mục dự án
Thời gian 

KC-HT

Quy mô, năng lực 

thiết kế
Ghi chú

TMĐT

Trong đó Mục tiêu nhiệm vụ của dự án
Nội dung đầu tƣ chính/các  hạng mục đầu tƣ 

chính

Quyết định đầu tƣ

Số quyết định
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

1
Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba 

Hồ - Bản Chùa
2018-2020

Công trình NN và 

PTNT cấp IV

2517/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

262,733 9,802 0 0 0 257,065 4,134 0 0 0

Mục tiêu: Cấp nước phục vụ cho phát triển

sản xuất nông nghiệp và tạo nguồn cấp nước

sinh hoạt cho 10 xã, phường, thị trấn của huyện 

Cam Lộ và thành phố Đông Hà; đầu tư đồng

bộ hạ tầng cấp nước tưới theo hướng hiện đại,

phục vụ cho sản xuất theo quy mô tập trung,

chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các sản phẩm

đa dạng, có chất lượng theo hướng nâng cao

giá trị gia tăng, cải tạo môi trường sinh thái.

Nhiệm vụ: Cấp nước và tạo nguồn để tưới

1.825 ha vụ đông xuân (699 ha lúa, 1.126 ha

cây trồng cạn) và 1.425 ha vụ hè thu (622 ha

lúa, 803 ha cây trồng cạn). Tạo nguồn cấp

nước sinh hoạt, nâng cao mực nước, cải tạo

môi trường sinh thái, nuôi trồng thủy sản.

Xây dựng mới đập dâng Bản Chùa 1; nâng cấp đập 

dâng Bản Chùa cũ, hồ Bản Chùa 2, hồ Tân Phú, hồ 

Quật Xá (xã Cam Nghĩa), hồ Tân Sơn; hoàn thiện 

kênh nội đồng hệ thống thủy lợi Đá Mài - Tân Kim 

và hồ Bản Chùa 2; Nâng cấp và xây dựng mới 16 

trạm bơm.

III Dự án Lâm nghiệp

Dự án thành phần: Hiện đại 

hóa ngành Lâm nghiệp và 

tăng cường tính chống chịu 

vùng ven biển (FMCR), tỉnh 

Quảng Trị

2019-2023

Trồng và quản lý 

rừng phòng hộ ven 

biển; Các giải pháp 

bảo vệ rừng trồng 

ven biển. Tạo lợi ích 

bền vững từ rừng ven 

biển.

1

548/QĐ-TTg 

ngày 

21/4/2017; 

1387/QĐ-TTg 

ngày 

23/10/2018; 

1658/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

04/5/2017; 

286/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

21/01/2019; 

1486/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2019

428,900 55,833 337,970

Mục tiêu tổng thể: Khôi phục, phát triển và 

quản lý bền vững rừng ven biển nhằm tăng 

cường khả năng chống chịu trước bất lợi của 

các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển 

dâng của vùng ven biển tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể:

(i) Sử dụng các cách tiếp cận hiện đại để tăng 

cường công tác quy hoạch không gian rừng 

ven biển; 

(ii) Tổ chức quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên 

khu vực Dự án; 

(iii) Áp dụng các biện pháp lâm sinh trong việc 

trồng, chăm sóc và quản lý rừng hiệu quả để 

tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng 

thời tiết cực đoan; và 

(iv) Tạo ra các cơ chế khuyến khích hộ gia 

đình, cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền 

địa phương tham gia quản lý và bảo vệ bền 

vững nguồn tài nguyên hiện có.

Dự án thành phần tại tỉnh Quảng Trị thực hiện các 

nội dung sau:

a) Hợp phần 2: Phục hồi và phát triển rừng ven biển. 

Mục tiêu của Hợp phần này là để cải thiện việc quản 

lý diện tích rừng phòng hộ ven biển, vùng ngập mặn 

ven sông hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trồng 

mới trên những diện tích đất trống và phục hồi trên 

diện tích rừng bị suy thoái tại 5 huyện tham gia dự 

án.

b) Hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven 

biển. Hợp phần này thực hiện hỗ trợ đầu tư nhằm tạo 

việc làm, tăng thu nhập thông qua đầu tư các mô 

hình sinh kế; nâng cấp cơ sở hạ tầng sản xuất phục 

vụ sản xuất, kinh doanh, tạo doanh thu từ các khoản 

đầu tư.

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

Hợp phần này sẽ bao gồm việc thành lập cơ cấu tổ 

chức thực hiện dự án; chuẩn bị các trang thiết bị, 

phương tiện và hỗ trợ kỹ thuật. Bao gồm các hoạt 

động: Nâng cấp văn phòng làm việc cho Ban quản lý 

Dự án tỉnh, bố trí phương tiện, thiết lập hệ thống 

giám sát và đánh giá theo dõi tiến độ và tác động của 

Dự án; tài trợ đào tạo chuyên ngành cho cán bộ dự án 

tỉnh, huyện, xã về các chủ đề như đồng quản lý, quy 

hoạch không gian tổng hợp, giám sát và đánh giá và 

chính sách bảo vệ an toàn; các chi phí hoạt động 

thường xuyên cho các bộ máy dự án và các chi phí 

thường xuyên khác để vận hành dự án. 

35,097 20,972 14,972 6,000 0
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