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Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Chủ đầu tư các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương 

trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 

Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình), Bộ Tài nguyên 

và Môi trường với vai trò là chủ Chương trình đồng thời chủ trì Hợp phần biến 

đổi khí hậu đã có Văn bản số 3518/BTNMT-BĐKH ngày 23 tháng 7 năm 2019 

gửi các cơ quan thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu để hướng dẫn đánh giá tình 

hình thực hiện năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Tuy nhiên đến nay, còn nhiều cơ quan chưa gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, gây khó khăn trong công tác tổng hợp, phối hợp với các Bộ: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính cân đối ngân sách và phân bổ kinh phí Chương trình 

theo các quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 

1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công của từng dự án; rà soát tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân 

vốn đầu tư công trong năm 2019 và đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển để 

xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Chủ đầu tư các dự án thuộc Hợp phần biến đổi khí hậu: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự án từ khởi công đến nay, trong đó nêu 

các kết quả đạt được, các gói thầu đã thực hiện, tình hình giải phóng mặt bằng 

(nếu có), các nguồn vốn đầu tư công cho dự án và vốn đầu tư công đã được giao; 

khả năng giải ngân vốn đầu tư công được giao trong năm 2019 và đề xuất 

phương án cắt, giảm, điều chuyển vốn nếu không giải ngân hết. Dự kiến khối 



2 

 

lượng thực hiện và nhu cầu vốn cho năm 2020, trong đó nêu rõ khả năng hoàn 

thành dự án trong năm 2020 là năm kết thúc Chương trình. 

2. Nêu các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án; đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn 

thành dự án. Trường hợp không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ trong năm 

2020 cần nêu rõ lý do, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất, kiến nghị 

phương án kéo dài thời gian thực hiện, hoàn thành dự án. 

3. Lập báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ theo quy định tại Nghị định số 

84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh 

giá đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Đoàn công tác liên ngành 

đánh giá, kiểm tra thực tế về tình hình triển khai thực hiện các dự án. 

(Báo cáo của cơ quan, đơn vị đề nghị lập theo Đề cương gửi kèm) 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Chủ đầu tư các dự án thuộc Hợp phần biến đổi khí hậu khẩn trương thực hiện và 

gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 năm 2019; 

gửi file báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu 

theo địa chỉ thư điện tử: pvphong@monre.gov.vn, điện thoại liên hệ: 

024.37759769), để Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời tổng hợp, báo cáo 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Các Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, BĐKH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP PHẦN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

(Kèm theo Văn bản số:           /BTNMT-BĐKH ngày       tháng 9 năm 2019 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

I. Thông tin chung 

1. Tên dự án: 

2. Chủ đầu tư: 

3. Thời gian thực hiện: 

4. Địa điểm đầu tư: 

5. Tổng mức đầu tư: 

 Trong đó: 

a. Nguồn vốn NSTW từ CTMT BĐKH-TTX: 

b. Nguồn vốn đối ứng từ NSĐP: 

c. Nguồn vốn khác: 

II. Đánh giá tình hình thực hiện từ khởi công đến nay 

1. Tình hình thực hiện, giải ngân các gói thầu 

Đề nghị ghi rõ vào Bảng tổng hợp kèm theo 

2. Tình hình giải phóng mặt bằng (nếu có): 

3. Các kết quả đã đạt được: 

a. Khối lượng thi công đã hoàn thành: 

b. Tỷ lệ khối lượng thi công hoàn thành so với quy mô được duyệt. 

4. Đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển vốn đầu tư không giải ngân hết 

trong năm 2019. 

a. Cắt ............... triệu đồng. 

b. Giảm ................ triệu đồng. 

c. Điều chuyển ................ triệu đồng. 

III. Dự kiến khối lượng thực hiện và nhu cầu vốn đầu tư công năm 2020 

1. Dự kiến khối lượng thực hiện: 

a. Khối lượng thi công dự kiến thực hiện năm 2020: 

b. Tỷ lệ khối lượng thi công dự kiến hoàn thành đến hết 2020 so với 

quy mô được duyệt. 

2. Nhu cầu vốn đầu tư công năm 2020 

Đề nghị ghi rõ vào Bảng tổng hợp kèm theo 
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IV. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi: 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

3. Nguyên nhân: 

a. Khách quan 

b. Chủ quan 

4. Đề xuất, kiến nghị: 

a. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành dự án trong 

năm 2020. 

b. Trường hợp không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ trong năm 

2020 thì nêu rõ lý do và đề xuất, kiến nghị phương án kéo dài thời 

gian thực hiện, hoàn thành dự án (Đề nghị ghi phần kinh phí đề 

xuất chuyển thực hiện sau năm 2020 vào Bảng tổng hợp kèm theo) 

V. Báo cáo giám sát, đánh giá 

Các cơ quan lập báo cáo định kỳ theo quy định tại Nghị định số 

84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh 

giá đầu tư và gửi kèm theo Báo cáo này./. 



Bảng tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân kinh phí năm 2019, dự kiến kinh phí năm 2020 

và đề xuất chuyển kinh phí sau năm 2020 

Dự án: …………………………………………………………………………………………………… 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Tên gói thầu 

(ghi theo Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu) 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Tình 

trạng 

(đã thực 

hiện/chưa 

thực hiện) 

Giá trị 

dự toán 

được 

duyệt 

Giá trị đã 

giải ngân 

(đến thời 

điểm báo 

cáo) 

Giá trị dự 

kiến giải 

ngân đến 

hết năm 

2019 

Nhu cầu 

vốn đầu 

tư công 

năm 

2020 

Đề xuất chuyển 

vốn thực hiện 

sau năm 2020 

(trường hợp 

không thể hoàn 

thành dự án năm 

2020) 

1         

2         

….         

 Cộng        

 

* Ghi chú: Đề nghị gửi kèm file excel. 
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