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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BNN-HTQT 
V/v  xin ý kiến về việc điều chuyển vốn giữa 

các hợp phần thuộc Dự án “Chương trình 

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả”, vay vốn WB. 

Hà Nội, ngày     tháng     năm    

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) là cơ quan chủ 

quản Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả” (gọi tắt là Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 1415/QĐ-

TTg ngày 20/8/2015, Bộ NN&PTNT phê duyệt Văn kiện Dự án tại Quyết định 

số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 và Quyết định điều chỉnh số 

3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016. Hiệp định tín dụng số 5739-VN đã được 

ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và WB ngày 10/3/2016, có hiệu lực vào ngày 

08/6/2016, đóng khoản vay vào 31/7/2021. Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang tiến 

hành các thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực 

hiện đến 31/7/2023. 

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN. 

1. Tên Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả”. 

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới. 

3. Các cơ quan chủ quan tham gia Dự án:  

- Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý, điều phối 

chung thực hiện Dự án. 

- Bộ Y tế là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý, điều phối thực 

hiện Hợp phần vệ sinh nông thôn và thay đổi hành vi về vệ sinh. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý, 

điều phối thực hiện cấp nước và vệ sinh trường học. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh của 21 tỉnh thực hiện Dự án: 14 tỉnh miền núi phía 

Bắc (Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc 

Giang); 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm 

Đồng); 2 tỉnh Nam Trung bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận). 
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4. Tổng vốn: 

Tổng vốn của Dự án: 225,5 triệu USD tương đương 5.062,475 tỷ đồng, 

trong đó: 

a) Vốn vay (ODA): 200 triệu USD tương đương 4.490 tỷ đồng; 

b) Vốn đối ứng: 25,5 triệu USD (gồm dự phòng 0,5 triệu USD) tương 

đương 572,475 tỷ đồng. 

(Tỷ giá tính trong Báo cáo Nghiên cứu khả thi: 1 USD = 22.450 đồng). 

5. Mục tiêu. 

a) Mục tiêu tổng quát. 

Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận 

bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây 

Nguyên và Nam Trung Bộ. 

b) Mục tiêu cụ thể. 

- Đạt số đấu nối cấp nước khoảng: 255.000 đấu nối (với số người hưởng 

lợi từ cấp nước khoảng: 1.045.000 người); 

- Số xã đạt vệ sinh toàn xã tối thiểu là 680 xã; 

- Số nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trên 21 tỉnh được xây mới hoặc cải 

tạo khoảng: 400.000 nhà tiêu (trong đó 100.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình 

xây mới được Dự án hỗ trợ và 300.000 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới/cải 

tạo từ các hoạt động truyền thông của Dự án); 

- Số công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học và trạm y 

tế được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 2.650 công trình. Trong đó, số công trình 

nước sạch và vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo: 1.650 công trình và 

1.000 trạm y tế được xây mới và cải tạo;  

- Tăng độ bao phủ nước hợp vệ sinh ở các khu vực mục tiêu; 

- Xây dựng năng lực ở cấp tỉnh, xã và thôn, bản nhằm xây dựng thể chế 

mạnh mẽ và cung cấp cho họ nguồn lực cần thiết để thiết kế, thực hiện, quản lý; 

và quan trọng nhất, nhằm duy trì các công trình vệ sinh và cấp nước. 

6. Các hợp phần. 

a) Hợp phần I - Cấp nước nông thôn: 187 triệu USD. 

Gồm 2 Tiểu Hợp phần: Tiểu Hợp phần 1 - Cấp nước cho cộng đồng dân 

cư (164 triệu USD); Tiểu Hợp phần 2 - Cấp nước và vệ sinh cho các trường học 

(23 triệu USD). 

 b) Hợp phần II - Vệ sinh nông thôn: 17 triệu USD. 

Gồm hỗ trợ xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình (5 triệu USD); xây 

mới/nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh, công trình cấp nước, thiết bị 

xử lý nước và bố trí các điểm rửa tay tại các trạm y tế xã (12 triệu USD). 
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c) Hợp phần III - Nâng cao năng lực; truyền thông; giám sát và đánh giá 

(21 triệu USD). 

Gồm 3 Tiểu Hợp phần: Tiểu Hợp phần 1 - Nâng cao năng lực, truyền 

thông thay đổi hành vi; kiểm tra, giám sát và đánh giá (15,5 triệu USD); Tiểu 

Hợp phần 2 – Quản lý và giám sát thực hiện Dự án (3 triệu USD); Tiểu Hợp 

phần 3: Kiểm đếm kết quả (2,5 triệu USD). 

7. Kết quả chủ yếu của Dự án. 

a) Cấp nước nông thôn: Số đầu nối cấp cấp nước khoảng: 255.000 đầu nối 

hoạt động; số người hưởng lợi từ cấp nước khoảng: 1.045.000 người; số trường 

học có công trình cấp nước và vệ sinh được xây mới hoặc cải tạo là 1.650 công 

trình (bao gồm đầy đủ các trang thiết bị rửa tay, thiết bị vệ sinh và thiết bị lọc 

nước uống); 

b) Vệ sinh nông thôn: Số xã tối thiểu đạt vệ sinh toàn xã là 680 xã; số nhà 

tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 400.000 nhà vệ 

sinh; số trạm y tế được xây mới/nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh, 

công trình cấp nước và các thiết bị rửa tay, thiết bị xử lý nước: 1.000 trạm y tế. 

c) Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá Dự án. 

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016-31/7/2021. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN. 

1. Tình hình thực hiện, giải ngân. 

Dự án có hiệu lực vào ngày 08/6/2016. Trong giai đoạn 2016 - 2017, tiến 

độ thực hiện mục tiêu các chỉ số giải ngân (7 chỉ số DLI) chưa đáp ứng yêu cầu 

kế hoạch của Dự án do phân bổ ngân sách thiếu và muộn cho các tỉnh và dòng 

vốn bị trì hoãn. 

- Tổng vốn đã chuyển cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tính 

đến hết 2019 là 2.071 tỷ đồng, đạt 46,1% so với tổng số 4.490 tỷ đồng vốn vay. 

- Giải ngân đến hết năm 2019 là 1.547 tỷ đồng, đạt 74,7% so với vốn đã 

chuyển (1.547/2.071 tỷ đồng). 

(Báo cáo tình hình thực hiện đính kèm). 

2. Nhu cầu điều chuyển vốn giữa các Hợp phần. 

Tại các Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phân bổ vốn cho các hợp 

phần, các hạng mục chủ yếu được nêu tại Phụ lục I “Phân bổ vốn” (đính kèm). 

Việc phân bổ vốn cho các hợp phần căn cứ vào mục tiêu, kết quả dự kiến được 

nêu trong quyết định phê duyệt Văn kiện Dự án. 

Trong quá trình thực hiện tại các tỉnh đến thời điểm hiện nay, lượng vốn 

thực hiện thực tế so với số vốn phân bổ ban đầu có sự thay đổi so với dự kiến. 

Hiện nay đã có tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi Bộ NN&PTNT đề xuất điều chỉnh 

phân bổ vốn cho các hợp phần phù hợp với thực tế tình hình thực hiện dự án 

(văn bản số 1686/UBND-KTTH ngày 24/4/2020; số 1164/SNN-CCTL ngày 
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12/8/2020 đính kèm). Cụ thể đối với trường hợp của tỉnh Phú Thọ như sau:  

a) Kết quả thực hiện nguồn vốn Hợp phần 1 đến hết năm 2019. 

- Tiểu hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư: số vốn đã sử dụng là 

91.264,5/159.644,44 triệu đồng vốn giao theo Văn kiện Dự án. Kết quả đầu ra: 

đạt 57,2% kế hoạch kết quả đầu ra theo Văn kiện Dự án); 

- Tiểu hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh trường học: số vốn đã sử dụng là 

17.511/17.511 triệu đồng kế hoạch vốn giao theo Văn kiện Dự án (hết 100% vốn 

phân bổ). Kết quả đầu ra: Số xã có công trình cấp nước và vệ sinh trường học 

đảm bảo theo quy định: 40/54 xã (đạt 74,1% kế hoạch kết quả đầu ra theo Văn 

kiện Dự án). 

b) Kết quả thực hiện Hợp phần 2 đến hết năm 2019: 

Số vốn đã sử dụng là 8.000/30.172,8 triệu đồng vốn giao theo Văn kiện 

Dự án. Kết quả đầu ra: Số xã có công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế đảm 

bảo theo quy định tính đến hết năm 2019 là 54/54 xã (đạt 100%  kế hoạch đầu ra 

theo Văn kiện Dự án). Chênh lệch giữa vốn phân bổ và vốn thực tế cần sử dụng 

là 22.172,8 triệu đồng. 

Trên cơ sở đó, để đảm bảo hoàn thành các kết quả đầu ra của Tiểu hợp 

phần 2 (Hợp phần 1), tỉnh Phú Thọ đề nghị chuyển số vốn chênh lệch đã phân 

bổ theo Văn kiện Dự án của Hợp phần 2 sang Tiểu hợp phần 2 thuộc Hợp phần 

1, số tiền là 22.172,8 triệu đồng. 

III. KIẾN NGHỊ. 

Từ thực tế nêu trên cho thấy việc phân bổ vốn cho các Hợp phần, Tiểu 

hợp phần cho tổng số 21 tỉnh của cả Dự án nói chung và phân bổ vốn cho các 

Hợp phần, Tiểu hợp phần của mỗi tỉnh nói riêng tại quyết định phê duyệt Văn 

kiện Dự án ban đầu là số liệu dự kiến. Việc điều chỉnh vốn giữa các Hợp phần, 

Tiểu hợp phần là yêu cầu khách quan, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, kết 

quả đầu ra của mỗi Hợp phần. 

Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến đối với 

một số nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn của Dự án như sau: 

1. Điều chỉnh, phân bổ lại vốn giữa các Hợp phần, Tiểu hợp phần trong 

phạm vi một tỉnh theo tình hình thực tế thực hiện. Đảm bảo hoàn thành tối đa 

các chỉ số mục tiêu, kết quả đầu ra của tỉnh và toàn dự án. 

2. Tổng vốn phân bổ cho các tỉnh, các bộ theo các quyết định phê duyệt 

dự án ban đầu không thay đổi.  

3. Chỉ điều chỉnh vốn cho các hoạt động có cùng tính chất (cùng là chi từ 

nguồn đầu tư phát triển hoặc nguồn hành chính sự nghiệp). 

4. Việc điều chỉnh vốn phải đảm bảo chỉ dùng vốn vay cho đầu tư phát 

triển, không chi cho các hoạt động chi thường xuyên và theo Điều 2, Quyết định 

số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt danh mục Dự án. 
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Việc điều chỉnh, phân bổ lại vốn cho các Hợp phần, Tiểu hợp phần tại 

thời điểm hiện nay là cần thiết và hợp lý, tạo điều kiện cho các tỉnh kịp thời tổ 

chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, hoàn thành các chỉ số kết quả đầu ra, đảm bảo 

hiệu ích của dự án. Văn bản trả lời của quý Bộ xin gửi Bộ NN&PTNT trước 

ngày 25/8/2020. Sau thời hạn trên nếu không nhận được văn bản trả lời, xin 

được hiểu là quý Bộ không có ý kiến và Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành việc điều 

chỉnh Dự án theo quy định hiện hành. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan 

tâm, phối hợp của quý Bộ./. 

  

Nơi nhận: 
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- UBND các 21 tỉnh tham gia Dự án; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, HTQT(NTĐ-30). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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