
BỘ NÔNG NGHIỆP 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BNN-HTQT 
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư 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: Thủ tướng Chính phủ. 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) có Tờ trình số 

1293/TTr-BNN-HTQT ngày 20/2/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều 

chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn WB.  

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại 

Công văn số 1644/VPCP-QHQT ngày 04/3/2020, Bộ NN&PTNT đã gửi hồ sơ 

kèm theo Công văn số 1929/BNN-TCTL ngày 17/3/2020 xin ý kiến của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời tại 

Công văn số 2886/BKHĐT-KTĐN ngày 04/5/2020, Bộ Tài chính đã có ý kiến 

trả lời tại Công văn số 6941/BTC-QLN ngày 09/6/2020. 

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ ngành, Bộ NN&PTNT thôn đã tiếp thu, 

hoàn thiện hồ sơ, bổ sung thông tin, cập nhật tình hình thực hiện Chương trình, 

đồng thời giải trình, làm rõ các nội dung theo ý kiến của các Bộ, cung cấp các 

căn cứ pháp lý cho việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ (phụ lục 1 đính kèm).  

Bên cạnh đó, thực hiện quy định của Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 

25/5/2020 của Chính phủ liên quan đến nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án, Bộ NN&PTNT đã lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh (phụ 

lục 2 đính kèm) làm cơ sở cho việc xem xét, điều chỉnh Quyết định phê duyệt 

danh mục dự án tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình. Bộ NN&PTNT xin báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ. 

Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về Quản lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay 

lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. 

Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt danh mục “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 
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sạch nông thôn dựa trên kết quả”. 

Công văn số 1644/VPCP-QHQT ngày 4/3/2020 của Văn phòng Chính 

phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. 

II.  NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH. 

1. Gia hạn thời gian thực hiện: Gia hạn thời gian thực hiện 24 tháng 

(thời gian đóng khoản vay của Chương trình sau điều chỉnh là ngày 31/7/2023). 

Lý do: Chậm triển khai kế hoạch vốn và kết quả giải ngân từ 2016-2018. 

a) Năm 2016: Do Hiệp định có hiệu lực 08/6/2016 nên địa phương không 

kịp xây dựng, bổ sung kế hoạch trung hạn; không kịp triển khai thủ tục ký kết 

Hợp đồng vay lại theo quy định, do vậy năm 2016 không được giao kế hoạch 

vốn thực hiện. 

b) Năm 2017: (i) Do quy định về mức trần nợ công nên thông báo giao 

vốn kế hoạch vốn đầu tư phát triển chậm (đợt I giao 7 tỉnh vào tháng 4/2017, đợt 

II giao bổ sung 14 tỉnh vào tháng 10/2017); (ii) Hầu hết các địa phương không 

có khả năng bố trí vốn ứng trước; một số địa phương phân khai nguồn vốn chậm 

hoặc không kịp phân khai vốn cho các đơn vị thực hiện; một số tỉnh chưa ưu tiên 

và phân khai nguồn vốn vay lại, hoặc có phân khai nhưng không đáp ứng tỷ lệ 

giữa vốn vay vay lại và cấp phát; chưa ký hợp đồng vay lại do vượt trần nợ công 

và nợ xấu, cụ thể: 9 tỉnh không đủ điều kiện tạm ứng vốn đầu tư phát triển, trong 

đó: 6 tỉnh chưa ký hợp đồng vay lại: Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú 

Thọ, Gia Lai, Đắk Nông; 4 tỉnh không phân khai nguồn vốn: Tuyên Quang, Lai 

Châu, Kon Tum, Lâm Đồng; 03 tỉnh không đủ điều kiện tạm ứng vốn đầu tư 

phát triển và sự nghiệp do vượt trần nợ công và nợ xấu, chưa ký hợp đồng vay 

lại: Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ; 

Các tỉnh đủ điều kiện rút vốn thì không đủ thời gian triển khai các thủ tục 

trong năm 2017 (đến cuối năm 2017 mới chuyển được kinh phí cho các tỉnh) 

dẫn đến việc thực hiện Chương trình năm 2017 đạt kết quả rất thấp. 

c) Năm 2018: Do những khó khăn trong năm 2017 nên các tỉnh đạt tỷ lệ 

giải ngân rất thấp (do không có khối lượng để giải ngân) nhiều tỉnh còn dư kinh 

phí năm 2017 trong khi Chương trình, dự án ODA không cho phép kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 sang năm 2018 dẫn đến khó 

khăn về nguồn vốn để thực hiện Chương trình; Việc rút vốn, chuyển kinh phí  

năm 2018 cho các tỉnh chậm trễ do vướng mắc trong thủ tục ghi thu - ghi chi và 

số dư năm 2017. 

d) Năm 2019: Tổng vốn ĐTPT và sự nghiệp đã chuyển cho Bộ, ngành 

Trung ương và địa phương đến hết năm 2019 đạt 46,1% so với tổng vốn 

Chương trình (2.071/4.490 tỷ đồng). 

Tổng vốn 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). 

Việc chậm trễ trong giải ngân nguồn vốn như nêu trên đã được Đoàn công 

tác hỗ trợ thực hiện của WB và các cơ quan thực hiện Chương trình của Việt 
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Nam thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện và các yếu tố khách quan và chủ 

quan ảnh hưởng đến kết quả, tiến độ của Chương trình. Hai bên đã thống nhất: 

(i) việc thực hiện Chương trình tại 21 tỉnh là cơ hội để các địa phương có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống 

vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và 2 tỉnh thường xuyên bị 

hạn hán, thiếu nước nghiệm trọng (Ninh Thuận, Bình Thuận) được sử dụng vốn 

vay ODA ưu đãi giải quyết một phần những khó khăn trong cấp nước sạch và vệ 

sinh nông thôn (những địa phương có tỷ lệ dùng nước và vệ sinh thấp nhất cả 

nước); (ii) vì những lý do chậm trễ về thủ tục (chủ yếu là thủ tục về vốn) trong 2 

năm; nếu được gia hạn, kéo dài thời gian thực hiện (bù lại 24 tháng bị chậm so 

với kế hoạch của Chương trình) các địa phương sẽ đảm bảo thực hiện được khối 

lượng và đạt được các mục tiêu đặt ra của Chương trình. 

2. Điều chỉnh tỷ lệ số đấu nối bền vững: Giảm tỷ lệ số đấu nối bền vững 

của hệ thống theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động từ 80% xuống thành 

70%. Việc điều chỉnh tỷ lệ đấu nối bền vững không làm ảnh hưởng đến các mục 

tiêu đã được xác định tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Lý do: Đây là 1 trong 6 tiêu chí để xác định số hộ gia đình sử dụng công 

trình cấp nước bền vững. Ở Chương trình PforR tại 08 tỉnh đồng bằng sông 

Hồng là dự án tương tự, thực hiện tại khu vực có điều kiện kinh tế xã hội tốt 

hơn, phân bố dân cư tập trung hơn, tỷ lệ này là 70%. Trong khi đó, Chương trình 

này được triển khai ở địa bàn phân tán, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc 

đạt được chỉ số tỷ lệ đấu nối bền vững cao hơn 70% là rất khó khăn. Qua kết quả 

đánh giá giữa kỳ tại một số địa phương như Kon Tum, Đắk Nông và Hòa Bình 

với những dự án đầu tiên được đưa vào kiểm đếm, kết quả không đạt tỷ lệ đấu 

nối ít nhất 80% như kỳ vọng. 

Kết quả giám sát giữa kỳ đánh giá: Mục tiêu “80% số đấu nối hệ thống 

theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động” của Hiệp định ban đầu đặt ra là 

quá tham vọng so với điều kiện thực tế. Do Chương trình thực hiện chủ yếu ở 

các tỉnh nghèo, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; nguồn lực hạn chế; địa 

bàn triển khai rộng, dân cư phân tán; trình độ và năng lực triển khai Chương 

trình hạn chế; dân trí và điều kiện kinh tế thấp hơn các tỉnh đồng bằng sông 

Hồng, nên khả năng đạt mục tiêu và kết quả đầu ra cao hơn tỷ lệ đầu ra của các 

tỉnh đồng bằng sông Hồng (70%) là rất khó khăn, chưa kể đến có thể đạt được tỷ 

lệ 80%. 

3. Điều chỉnh cơ cấu vốn. 

Tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ, Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ NN&PTNT 

phê duyệt Văn kiện Chương trình, Tổng vốn của Chương trình là 222,5 triệu 

USD, trong đó vốn vay: 200 triệu USD; Vốn đối ứng: 25,5 triệu USD. 

Đề nghị điều chỉnh như sau:  

- Vốn vay (ODA): 191,6 triệu USD; 
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- Vốn đối ứng: 33,9 triệu USD. 

Cơ quan 

Đề xuất điều chỉnh (Triệu USD) 

Tổng 

Đầu tư phát triển  Sự nghiệp 

Tổng 
Vốn 

vay 
Đối ứng Tổng Vốn vay Đối ứng 

Trung ương 8,80 - - - 8,80 3,45 5,35 

Địa phương 216,20 199,0 178,4 20,60 17,20 9,70 7,50 

Dự phòng 0,50 0,5 - 0,50       

Tổng 225,5 199,5 178,4 21,1 26,0 13,2 12,8 

Lý do: Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công và chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 về việc tăng cường 

quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài 

trong tình hình mới cho chi tiêu phát triển, không vay cho chi thường xuyên, Bộ 

NN&PTNT rà soát cắt giảm các khoản chi mang tính chất sự nghiệp và không 

sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài để chi cho các hoạt động chi thường xuyên 

trong thời gian gia hạn kéo dài Chương trình.  

Vì vậy, trong thời gian gia hạn, Chương trình sẽ điều chỉnh sử dụng vốn 

sự nghiệp đối ứng địa phương thay thế vốn vay sự nghiệp còn lại. Các tỉnh đã có 

văn bản cam kết bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động chi thường xuyên. Đối với 

vốn vay sự nghiệp Trung ương (các Bộ: NN&PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Ủy ban Dân tộc, Kiểm toán Nhà nước) sử dụng vốn đối ứng Trung ương thay 

thế vốn vay sự nghiệp còn lại.  

Cụ thể: Vốn sự nghiệp còn lại trong thời gian gia hạn Chương trình (năm 

2021-31/7/2023) là: 11,5 triệu USD (tương đương 257.740 triệu đồng). 

- Trung ương: 4,3 triệu USD (97.372 triệu đồng); trong đó:  

+ 1,4 triệu USD (31.203 triệu đồng) là vốn đối ứng Trung ương còn dư kế 

hoạch giai đoạn 2016-2020;  

+ 2,9 triệu USD (66.169 triệu đồng) vốn vay sự nghiệp chuyển sang vốn 

đối ứng Trung ương. 

Kiến nghị vốn đối ứng sự nghiệp Trung ương 1,4 triệu USD (31.203 triệu 

đồng) còn lại của kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sẽ không sử dụng trong thời 

gian gia hạn Chương trình (2021-31/7/2023) mà chỉ sử dụng 2,9 triệu USD 

(66.169 triệu đồng) vốn vay sự nghiệp chuyển sang vối đối ứng Trung ương. 

- Địa phương: 7,1 triệu USD (160.368 triệu đồng); trong đó: 

+ 1,6 triệu USD (36.896 triệu đồng) là vốn đối ứng ngành y tế còn dư kế 

hoạch giai đoạn 2016-2020;  

+ 5,5 triệu USD (123.472 triệu đồng) vốn vay sự nghiệp chuyển sang vốn 

đối ứng Trung ương. 
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III. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐIỀU 

CHỈNH. 

Trên cơ sở nội dung và lý do điều chỉnh Chủ trương đầu tư nêu trên, Căn 

cứ Nghị định 56/2020/NĐ-CP của Chỉnh phủ, Bộ NN&PTNT đã lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh cho Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” với các nội dung chính như sau: 

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 (WB).  

3. Cơ quan chủ quản. 

a) Các cơ quan chủ quản tham gia Chương trình:  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản chịu trách 

nhiệm quản lý, điều phối chung thực hiện Chương trình. 

- 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 Chương trình: 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). 

b) Cơ quan đề xuất Chương trình: Bộ NN&PTNT. 

c) Chủ Chương trình: Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT. 

4. Mục tiêu, quy mô của Chương trình. 

a) Mục tiêu tổng quát của Chương trình. 

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 của Chương trình. 

- 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 Chương trình hỗ trợ và 300.000 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây 

mới/cải tạo từ các hoạt động truyền thông của Chương trình); 
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- 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. 

c) Các hợp phần của Chương trình. 

- 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). 

 - 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). 

- Hợp phần III - Nâng cao năng lực; truyền thông; giám sát và đánh giá 

Chương trình (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 Chương trình (3 triệu USD); Tiểu 

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

- Dự phòng: 0,5 triệu USD. 

5. Địa điểm và thời gian thực hiện Chương trình. 

a) Thời gian: Từ năm 2016 đến 31/7/2023. 

b) Địa điểm 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, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng); 2 tỉnh Nam Trung bộ 

(Ninh Thuận, Bình Thuận). 

6. Tổng vốn và cơ cấu nguồn vốn Chương trình. 

Tổng vốn của Chương trình: 225,5 triệu USD tương đương 5.062,475 tỷ 

đồng, trong đó: 

 a) Vốn vay (ODA): 191,6 triệu USD; 

 b) Vốn đối ứng: 33,9 triệu USD. 

 (Tỷ giá tính trong Văn kiện Chương trình: 1 USD = 22.450 đồng). 

Vốn đối ứng của địa phương do UBND các tỉnh bố trí từ ngân sách địa 
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phương, vốn huy động của dân và nguồn vốn hợp pháp khác (được quy định cụ 

thể tại phần Cơ chế tài chính của Chương trình trong Hợp phần cấp nước nông 

thôn và đối ứng sự nghiệp của ngành y tế theo quy định của Chương trình). Vốn 

đối ứng của các Bộ, ngành tham gia thực hiện Chương trình do các Bộ, ngành tự 

cân đối trong tổng ngân sách được Nhà nước giao kế hoạch cho các Bộ, ngành. 

7. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại đối với 

chương trình, dự án. 

a) Đối với Tiểu hợp phần 1, Hợp phần 1 (Các công trình cấp nước): 

- Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới tài trợ 90% chi phí đầu tư xây dựng 

công trình cấp nước, trong đó: 

+ 80% được Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách 

tỉnh;  

+ 10% do Ủy ban Nhân dân tỉnh vay lại từ Chính phủ theo các điều kiện 

quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho 

vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 10% vốn đối ứng từ vốn ngân sách địa 

phương, vốn huy động của dân và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Đối với Tiểu Hợp phần 2 - Hợp phần 1 (Cấp nước và vệ sinh trường 

học), Hợp phần 2 (Vệ sinh nông thôn) và 3 (Nâng cao năng lực; truyền thông; 

giám sát và đánh giá Chương trình): 

Các hoạt động đầu tư xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh trong 

trường học, trạm y tế, hỗ trợ truyền thông, tăng cường năng lực, quản lý, giám 

sát và đánh giá sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới được áp dụng cơ chế cấp phát, 

cụ thể như sau:  

- Vốn có tính chất đầu tư xây dựng: Xây dựng các công trình cấp nước và 

vệ sinh trường học và trạm y tế sử dụng dụng vốn WB được thực hiện theo cơ 

chế ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương với tỷ 

lệ 100%; 

- Vốn hành chính sự nghiệp: Chương trình hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo, 

cận nghèo và gia đình chính sách sau khi xây dựng nhà tiêu mới hợp vệ sinh của 

Chương trình với mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 50 USD/nhà tiêu, phần còn 

lại hộ gia đình tự bỏ kinh phí, nhân công;  

- Nguồn vốn WB giải ngân cho các hoạt động hỗ trợ truyền thông, tăng 

cường năng lực, quản lý, giám sát thuộc Hợp phần 2 và Hợp phần 3 thực hiện 

theo cơ chế ngân sách Trung ương cấp phát cho các Bộ, ngành tham gia thực 

hiện Chương trình (đối với các hoạt động do cấp Trung ương thực hiện), hỗ trợ 

có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đối với các hoạt động do cấp địa phương 

thực hiện). 
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IV. KIẾN NGHỊ. 

Căn cứ vào tình hình thực hiện, kết quả giải ngân của Chương trình, để 

đạt được mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trình bày tại Mục III nêu trên. 

Bộ NN&PTNT kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Y Tế, GD&ĐT; 

- UBND các 21 tỉnh tham gia Chương trình; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, HTQT(NTĐ-32). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

GIẢI TRÌNH VĂN BẢN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo văn bản số         /BNN-HTQT ngày       /      /2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Ý kiến, yêu cầu Tiếp thu, giải trình 

I Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2886/BKHĐT-KTĐN ngày 04/5/2020) 

1 

Đề nghị hoàn thiện hồ sơ và bổ sung các 

thông tin theo đúng chỉ đạo của Phó thủ 

tướng Phạm Bình minh tại văn bản 

1644/VPCP-QHQT ngày 4/3/2020. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ và bổ sung các thông tin theo 

đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Bình minh tại văn bản 1644/VPCP-QHQT ngày 4/3/2020 (Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Chủ trương đầu tư Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB kèm theo). 

2 

Đề nghị rà soát và không sử dụng phần vốn 

vay WB để chi thường xuyên theo đúng quy 

định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 

trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, 

không vay cho chi thường xuyên. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không sử 

dụng phần vốn vay WB để chi thường xuyên theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đã rà soát phần vốn vay sự nghiệp chi thường xuyên và đề nghị 

thay thế nguồn đối ứng của địa phương, Chính phủ. 

3 

Đối với đề xuất bố trí bổ sung 65,18 tỷ vốn 

đối ứng (Bộ, ngành Trung ướng) để thay thế 

nguồn vốn vay, chi cho các hoạt động chi 

thường xuyên trong thời gian gia hạn thực 

hiện Chương trình để thực hiện Hợp phần 3: 

Nâng cao năng lực, truyền thông, quản lý, 

giám sát và đánh giá, kiểm đếm kết quả,...đề 

nghị Quý Bộ: 

Để thực hiện công tác quản lý, giám sát Chương trình của các đơn vị cấp Trung ương (Bô ̣ Nông 

nghiêp̣ và PTNT, Bô ̣Y tế, Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ, Ủy ban dân tôc̣, Kiểm toán nhà nước) trong 24 

tháng  gia hạn, đã rà soát, cập nhât lại 66,169 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến 

nghi ̣ Chính phủ điều chỉnh, thay thế 66,169 tỷ đồng còn lại từ vốn vay sự nghiệp sang đối ứng Trung 

ương vì theo quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ không 

đươc̣ sử dụng vốn vay ODA chi cho các hoaṭ đôṇg thường xuyên. 

 

+ Chỉ sử dụng cho các hoạt động cần thiết, 

hạn chế chi cho nâng cao năng lực, truyền 

thông...do Chương trình đã thực hiện trong 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với đề nghi ̣ của Bô ̣Kế hoạch và Đầu tư về phần 

vốn thay thế này se ̃chỉ đươc̣ bố trí trong phần vốn đa ̃đươc̣ giao cho Bộ, ngành Trung ương để thực 

hiện các hoaṭ đôṇg quản lý Chương trình, giám sát, đánh giá thực hiện, kiểm đếm kết quả; haṇ chế chi 
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TT Ý kiến, yêu cầu Tiếp thu, giải trình 

thời gian dài; cho nâng cao năng lực, truyền thông... 

Căn cứ Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 phê duyệt Văn kiện Chương trình, tổng 

vốn sự nghiệp giao Bộ, ngành Trung ương, rà soát kinh phí sự nghiệp đã chuyển  thực hiện Chương 

trình 

- Vốn vay: 143,680 tỷ đồng (6,4 triệu USD); tổng kinh phí đã chuyển đến hết năm 2019, dự kiến 

chuyển năm 2020 là 77,511 tỷ đồng (3,453 triệu USD), kinh phí vốn vay sự nghiệp còn lại 66,169 tỷ 

đồng (2,947 triệu USD).  

Phần kinh phí vốn vay sự nghiệp còn lại 66,169 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020 thay thế bằng 

nguồn vốn đối ứng sự nghiêp Trung ương. 

- Vốn đối ứng: 53,880 tỷ đồng (2,4 triệu USD); tổng kinh phí đã chuyển đến hết năm 2019 và dự kiến 

chuyển năm 2020 là 22,677 tỷ đồng (1,01 triệu USD), kinh phí vốn đối ứng sự nghiệp còn lại 31,203 

tỷ đồng (1,39 triệu USD). Thực tế, trong quá trình thực hiện Chương trình, chỉ có Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước được bố trí thêm nguồn vốn đối ứng sự nghiệp này. 

Phần vốn đối ứng sự nghiệp còn lại 31,203 tỷ đồng (1,39 triệu USD), kiến nghị trong thời gian gia hạn 

thực hiện Chương trình thêm 24 tháng sẽ không sử dung vốn đối ứng sự nghiệp còn lại 31,203 tỷ 

đồng này, thay vào đó chỉ sử dụng kinh phí vốn vay sự nghiệp còn lại 66,169 tỷ đồng nêu trên (vốn 

vay sự nghiệp còn lại thay thế bằng nguồn vốn đối ứng). Trong thời gian gia hạn thực hiện Chương 

trình, Bộ ngành Trung ương chỉ tập trung thực hiện các hoạt động: Quản lý, giám sát Chương trình, 

kiểm đếm kết quả, đánh giá tổng kết Chương trình.  

 

+ Cần tính toán chi tiết và trách nhiệm đóng 

góp của các cơ quan/địa phương tham gia. 

Phần vốn đối ứng thay thế đề nghị được bố 

trí trong phần vốn đã được giao. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, tính toán: 

+ Trung ương: 66,169 tỷ đồng từ vốn vay sự nghiệp thay thế bằng vốn đối ứng Trung ương: Tập trung 

thực hiện công tác quản lý, giám sát và đánh giá, kiểm đếm kết quả tại cấp Trung ương (Các Bô:̣ 

Nông nghiêp̣ và PTNT, Y tế, Giáo duc̣ và Đào taọ, Ủy ban Dân tôc̣, Kiểm toán nhà nước) trong thời 

gian Chương trình được gia hạn và được tính toán, phê duyệt dự toán hàng năm 2021, 2022, 6 tháng 

năm 2023 cho các cơ quan trên cơ sở nhiệm vụ thực hiện tương ứng. 

+ 21 tỉnh đã có văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng địa phương thay thế vốn vay cho các hoạt động chi 

thường xuyên trong thời gian gia hạn Chương trình. Nguồn vốn sự nghiệp còn lại của 21 tỉnh là 
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TT Ý kiến, yêu cầu Tiếp thu, giải trình 

123,422 tỷ đồng (5,5 triệu USD) để tiếp tục thực hiện các mục tiêu chỉ số giải ngân (DLI) chưa hoàn 

thành, gồm: Truyền thông thay đổi hành vi, tăng cường năng lực, vệ sinh toàn xã. 

4 

Về một số phần vốn vay WB chưa sử dụng, 

vốn dư: Ngoài phần vốn vay của WB trị giá 

65,18 tỷ đề xuất thay thế nêu trên, đề nghị 

Quý Bộ rà soát lại toàn bộ Chương trình, 

trường hợp có vốn dự phòng chưa phân bổ, 

vốn kết dư sau đấu thầu, cần báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền để hủy vốn hoặc có phương 

án xử lý theo quy định. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu và thưc̣ hiêṇ rà soát laị toàn bô ̣phần vốn vay 

WB của Chương trình (cụ thể tại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Chương trình kèm theo). 

Theo quyết định phê duyệt Văn kiện Chương trình tại Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 

21/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT,Chương trình không có nguồn vốn vay dự phòng cho nguồn 

ĐTPT. Phần vốn kết dư sau đấu thầu nguồn ĐTPT được các địa phương thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

I

I 
Ý kiến góp ý của Bộ Tài chính (công văn số 6941/BTC-QLN ngày 09/6/2020 của Bộ Tài Chính) 

1 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

xuất điều chỉnh giảm tỷ lệ đấu nối bền vững 

của hệ thống từ 80% xuống 70% cho thấy 

Chương trình chưa đạt được mục tiêu đề ra, 

hiệu quả chưa đạt được như mong đợi và 

chưa rõ căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh. 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đánh giá về khả năng hoàn thành mục 

tiêu trong 03 năm còn lại của chương trình 

(2019-2021), từ đó đưa ra cơ sở và sự cần 

thiết về việc gia hạn Chương trình. 

- Tỷ lệ đấu nối bền vững, đây là 1 trong 6 tiêu chí để xác định hệ thống công trình cấp nước bền 

vững; là tỷ lệ đấu nối nước đang hoạt động được xác định sau 2 năm vận hành (bắt đầu từ năm 2019), 

thể hiện tính bền vững, (không phải là điều chỉnh mục tiêu chỉ số kết quả 105.000 đấu nối là chỉ số 

DLI2.1 - Số hộ gia đình có hệ thống cấp nước bền vững sau hai năm sử dụng từ công trình cấp nước 

bền vững của Chương trình). Do đó, không liên quan đến việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương 

trình. Việc giảm tỷ lệ này về lý thuyết sẽ giảm hiệu quả của chương trình theo mục tiêu đề ra ban đầu. 

Nói cách khác, Chương trình xin giảm mục tiêu hiệu quả đầu tư so với ban đầu để phù hợp với tình 

hình thực hiện trên thực tế. 

Theo quy định của Chương trình, Hệ thống cấp nước bền vững là: i) Thời gian vận hành: Hệ thống 

cấp nước bền vững là những hệ thống mà hai năm sau khi bắt đầu vận hành (được định nghĩa là tháng 

mà lần đầu tiên cấp nước, xuất hóa đơn hoặc được ghi chép một cách rõ ràng, minh bạch và tiền được 

hộ gia đình tiêu dùng chi trả); ii) Chất lượng nước đáp ứng các tiêu chí cung cấp nước sạch đảm bảo: 

Đối với hệ thống cấp nước có công suất Q<1000m3/ngđ thì đảm bảo tuân theo Quy chuẩn QCVN 

02:2009/BYT của Bộ Y tế; Đối với hệ thống cấp nước có công suất Q≥1000m3/ngđ thì nước sau xử 

lý đảm bảo giá trị giới hạn tối đa của Quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế,với tối thiểu 14 

chỉ tiêu được qui định trong Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế (đối với công trình cấp 

nước tự chảy không áp dụng chỉ tiêu giới hạn Clo dư cho phép trong nước); iii) (ii) Hệ thống vận 
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hành theo mô hình quản lý được công nhận; (iii) Tối thiểu 80% số đấu nối hệ thống dự kiến là đấu nối 

hoạt động (FWSC); (iv) Thất thoát nước dưới 25% tính bình quân 3 tháng trước khi thẩm định; v) mô 

hình quản lý; vi) doanh thu từ vận hành công trình cấp nước phải đủ bù chi phí vận hành và duy tu. 

Đoàn đánh giá Ngân hàng Thế giới cùng thống nhất với các Bộ, ngành Trung ương tham gia thực 

hiện Chương trình về việc xem xét điều chỉnh tỷ lệ đấu nối bền vững từ “ít nhất là 80%” thành “ít 

nhất là 70%” cho phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng dự án. Việc điều chỉnh tỷ lệ đấu nối bền 

vững ở trên không làm ảnh hưởng đến các mục tiêu đã được xác định tại Quyết định số 1415/QĐ-

TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục “Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, và Quyết định số 3102/QĐ-BNN-

HTQT ngày 21/7//2016 Phê duyệt văn kiện Chương trình Mở rộng quy mô về sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB. 

Các điạ phương tham gia Chương trình là những vùng có điều kiêṇ kinh tế - xã hội khó khăn, rất khó 

thực hiện đạt được sự kỳ vọng 80% đấu nối nước vẫn đang hoạt động sau 2 năm từ hệ thống cấp nước 

tập trung. Mục tiêu này cao hơn 10% so với Chương trình tương tự tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông 

Hồng trước đây (chỉ đạt mức 70%). Chương trình thực hiện ở vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh 

sống, và đây cũng là những nơi thường xuyên chiụ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước nghiêm troṇg. 

Mặt khác, kinh phí từ ngân sách nhà nước hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư xây dựng, phát 

triển cấp nước và vệ sinh, bên cạnh đó khó thu hút xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực cấp nước nông 

thôn, thông qua Chương trình này là cơ hội để thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, nâng 

cao đời sống người dân, tranh thủ nguồn vốn vay ODA ưu đaĩ để giải quyết những khó khăn trong 

cấp nước sac̣h và vê ̣sinh nông thôn tại các tỉnh tham gia Chương tình thuộc những vùng thực sự khó 

khăn. Vì vâỵ, trên cơ sở đánh giá các mục tiêu, khó khăn và vướng mắc của Chương trình trong 3 

năm vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy cần gia haṇ thêm 24 tháng và giảm 

tỷ lệ đấu nối nước đang hoạt động của hệ thống cấp nước xuống còn 70% (bắt đầu xác định từ năm 

2019) của Chương trình là hết sức cần thiết và khả thi. 

 

Cơ sở và sư ̣cần thiết viêc̣ gia haṇ Chương trình: 

Kết quả tổng thể sau ba năm thưc̣ hiêṇ Chương trình đạt được rất tích cực, năm sau cao hơn năm 

trước, được WB đánh giá cao và khả quan; tuy nhiên, kết quả còn thấp so với muc̣ tiêu đặt ra của 
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Chương trình. Nguyên nhân do các các yếu tố khách quan và chủ quan như: 

- Phân bổ ngân sách: Chậm triển khai kế hoạch vốn. Năm 2016, Chương trình không được giao vốn 

kế hoạch; năm 2017, do quy định về mức trần nợ công nên giao vốn kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

chậm dẫn đến không đủ thời gian triển khai các thủ tục đầu tư, không có khối lượng để giải ngân, 

trong khi quy định không cho phép Chương trình, dự án ODA kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn năm 2017 sang năm 2018 nên dẫn đến khó khăn về nguồn vốn thực hiện Chương 

trình.... 

- Chính sách và quy định: Chương trình được hình thành khi Luật Đầu tư công được triển khai với 

nhiều quy định mới so với thời điểm thiết kế Chương trình, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc 

giao và phân khai nguồn vốn khi thực hiện các quy định về nợ công; Chương trình áp dụng cơ chế cho 

địa phương vay lại, trong khi đó còn nhiều tỉnh vượt trần nợ công dẫn đến khó khăn, chậm triển khai 

ký kết hợp đồng vay lại giữa địa phương và Bộ Tài chính. Đến tháng 7/2018, các tỉnh mới hoàn tất ký 

kết hợp đồng vay lại; Chưa tương thích với quy định của nhà tài trợ, như: Theo Luật Đầu tư công, 

Luật Đấu thầu phải có thông báo giao kế hoạch vốn thì mới triển khai các thủ tục đấu thầu, trong khi 

Chương trình dựa trên kết quả nên phải thực hiện và có kết quả mới được giải ngân. Việc giao vốn kế 

hoạch hàng năm không phù hợp với việc giải ngân dựa trên kết quả (vốn thừa/thiếu so với kết quả 

thực hiện). 

- Năng lực thực hiện: Chương trình được thực hiện theo phương thức mới (giải ngân dựa trên kết 

quả), cách tiếp cận và tổ chức, triển khai thực hiện ở địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Năng lực triển khai thực hiện ở nhiều địa phương còn hạn chế. Nhiều loại hình chủ đầu tư (Ban 

QLDA tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Nước sạch & VSMTNT, Chi cục phát triển nông 

thôn, Ban quản lý dự án cấp huyện). Chương trình áp dụng phương thức thực hiện mới nên việc triển 

khai thực hiện còn lúng túng, mất nhiều thời gian. Chủ yếu là các tỉnh nghèo có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, nguồn lực hạn chế, địa bàn triển khai rộng, khả năng đạt mục tiêu kết quả đầu ra theo 

kế hoạch của 2 năm đầu thực hiện là rất khó khăn.  

- Tổ chức thực hiện: Viêc̣ phân khai nguồn vốn đươc̣ giao châṃ, chưa theo quy định của Chương 

trình, có tỉnh không kịp thời bố trí vốn vay laị dâñ đến không đủ điều kiêṇ rút vốn theo quy điṇh, làm 

châṃ quá trình giải ngân và triển khai các hoaṭ đôṇg. Hầu hết các điạ phương chưa chủ đôṇg triển 

khai các hoaṭ đôṇg với quan điểm có kinh phí trong tài khoản mới triển khai thực hiện (có nhiều tỉnh 
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không bố trí vốn đối ứng). Công tác phối hợp giữa các ngành Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo 

tham gia thực hiện Chương trình còn chưa tốt, công tác phối hợp với Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Tài 

chính và các cơ quan khác trong việc phân khai nguồn vốn; thẩm điṇh, phê duyêṭ các tiểu dư ̣án và kế 

hoac̣h đấu thầu chưa thông suốt, dâñ đến châṃ ban hành các thủ tuc̣ để triển khai thưc̣ hiêṇ. Mô hình 

quản lý ở địa phương đa dạng, số lươṇg đơn vi ̣tham gia nhiều nên công tác phối hơp̣ trong tổ chức, 

triển khai thưc̣ hiêṇ găp̣ nhiều khó khăn. Riêng 2 tỉnh như Đắk Nông, Kon Tum thực hiện phân cấp 

xuống cấp huyêṇ nên gặp nhiều khó khăn trong chỉ đaọ, phối hơp̣ thưc̣ hiêṇ và báo cáo Chương trình. 

- Công tác kiểm toán, kiểm đếm kết quả Chương trình: Công tác kiểm đếm, xác nhận kết quả và kiểm 

toán tài chính của Chương trình thực hiện trên phạm vi rộng, mất nhiều thời gian, kéo dài trong thời 

gian 6 tháng (thường hoàn thành vào tháng 7-8 hàng năm). Trong khi đó, theo quy trình rút vốn của 

Chương trình thì chỉ được chuyển kinh phí vào các tài khoản Chương trình để giải ngân khi Kiểm 

toán Nhà nước hoàn thành và gửi WB báo cáo kiểm đếm cuối cùng và được WB xác nhận. Kiểm đếm 

cho kết quả năm 2019 đang chiụ ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19 nên tiến độ thực hiện sẽ chậm hơn 

các năm trước. 

Nếu Chương trình kết thúc đúng haṇ là 31/7/2021 thì các kết quả đươc̣ đăṭ ra đều không kip̣ hoàn 

thành, se ̃ảnh hưởng đến các muc̣ tiêu Chương trình, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực thực hiện 

Chương trình MTQG xây dưṇg Nông thôn mới,  

2 

 

Tại chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29/6/2019, Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo không sử dụng vốn 

vay cho chi thường xuyên. Do vậy, toàn bộ 

các nội dung thực hiện tại Hợp phần 3 là nội 

dung Chính phủ yêu cầu rà soát cắt giảm. Bộ 

Tài chính đề nghị không gia hạn vốn vay cho 

các khoản chi này. 

Trong trường hợp, Bộ NN&PTNT đề xuất sử 

dụng vốn đối ứng để thực hiện các nội dung 

trên giải trình rõ: 

- Sự cần thiết và cơ sở đề xuất ngân sách 

Trung ương bố trí; 

Bộ Nông nghiệp & PTNT giải trình làm rõ ý kiến trong trường hơp̣ đề xuất sử duṇg vốn đối ứng bổ 

sung cho cấp Trung ương để thưc̣ hiêṇ các nôị dung của Hơp̣ phần 3 chi cho các hoaṭ đôṇg chi thường 

xuyên: 

- Sự cần thiết và cơ sở đề xuất ngân sách Trung ương bố trí: Như đã trình bày ở mục trên, rất cần thiết 

điều chỉnh gia hạn Chương trình, đây là một cơ hội tiếp cận vốn vay ODA ưu đãi để thực hiện mục 

tiêu đảm bảo an sinh xã hội ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, vùng có nhiều 

đồng bào dân tộc sinh sống, vùng thường xuyên ảnh hưởng của thiên tai, thiếu nước,... nên việc thực 

hiện gia hạn 24 tháng là cần thiết, do đó trong thời gian gia hạn Chương trình cần tiếp tục cấp kinh phí 

(thay thế nguồn vốn vay, kinh phí này là phần còn lại trong hạn mức vốn vay sự nghiệp của Bộ, ngành 

Trung ương của cả giai đoạn) để thực hiện công tác quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình của cấp 

Trung ương. Mặt khác, theo quy định tại chỉ thị 18/CT-TTg ngày 29/6/2019, Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo không sử dụng vốn vay cho chi thường xuyên nên Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất cấp kinh phí 
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- Làm rõ các nội dung đã thực hiện, tương 

ứng với số kinh phí đã phân bổ; 

- Các nội dung còn lại sau cắt giảm dự kiến 

chi từ nguồn vốn đối ứng thay cho vốn vay 

trong thời gian đề nghị gia hạn và dự kiến 

phân bổ; 

- Cơ cấu vốn vay và vốn đối ứng sau khi điều 

chỉnh lại 

 

từ ngân sách Trung ương cho các Bộ, ngành Trung ương thay thế nguồn vốn vay; còn ở địa phương, 

UBND tỉnh đã cam kết bố trí vốn đối ứng thực hiện chi thường xuyên để tiếp tục thực hiện các mục 

tiêu chỉ số giải ngân (DLI) chưa hoàn thành, gồm: Truyền thông thay đổi hành vi, tăng cường năng 

lực, vệ sinh toàn xã. 

- Làm rõ các nôị dung đã thưc̣ hiêṇ tương ứng với kinh phí  (vốn vay WB) đa ̃chuyển: 

*) Kết quả lũy kế đến hết năm 2019 (trong đó kết quả năm 2019 đang đươc̣ kiểm đếm, xác minh) như 

sau: 

+ DLI1.1: 67 kế hoạch BCC đã phê duyệt được thực hiện; 

+ DLI1.2: 410 xã đạt Vệ sinh toàn xã;  

+ DLI1.3: 136.776 đấu nối nước mới; 

+ DLI3.1: 8.857 hộ gia đình có hệ thống cấp nước bền vững sau hai năm sử dụng từ công trình cấp 

nước bền vững; 

+ DLI3.2: 31 xã đã đạt được tình trạng vệ sinh toàn xã sau hai năm, nơi tất cả các trường mẫu giáo, 

tiểu học, trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh; 

+ DLI3.1: 168 kế hoạch và báo cáo hàng năm được công bố;  

+ DLI3.2: 73 kế hoạch tăng cường năng lực đã phê duyệt được thực hiện. 

*) Kinh phí tương ứng đã chuyển: 2.071.000 triệu đồng. 

- Các nội dung còn lại sau cắt giảm dự kiến chi từ nguồn vốn đối ứng thay cho vốn vay trong thời gian 

đề nghị gia hạn và dự kiến phân bổ: 

Trong trường hợp được gia hạn 24 tháng, tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát và kiểm đếm 

kết quả Chương trình. Vốn đối ứng sự nghiệp Trung ương thay thế vốn vay sự nghiệp: 66.169 triệu 

đồng; dự kiến phân bổ: 

+ Quản lý, giám sát (Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục & ĐT, Ủy ban Dân tộc): 40.169 triệu 

đồng.  

+ Kiểm đếm kết quả (Kiểm toán Nhà nước): 20.000 triệu đồng. 

Cơ cấu vốn vay và vốn đối ứng sau khi điều chỉnh lại chỉ thay đổi phần vốn vay sự nghiệp (thay thế 

vốn vay bằng vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách Trung ương 66,169 tỷ đồng nêu trên, thay thế bằng 

vốn đối ứng sự nghiệp địa phương để tiếp tục thực hiện các mục tiêu chưa hoàn thành trong 24 tháng 
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gia hạn khoản vay), các mục khác không thay đổi so với ban đầu. 

Cơ cấu nguồn vốn đề xuất điều chỉnh dự kiến: 

Tổng vốn Chương trình: 5.062.475 triệu (tương đương 225,5 triệu USD). 

- Đầu tư phát triển: 4.478.775 triệu đồng (tương đương 199,5 triệu USD); 

+ Vốn vay: 4.005.080 triệu đồng (tương đương 178,4 triệu USD); 

+ Đối ứng: 473.695 triệu đồng (tương đương 21,1 triệu USD); 

- Vốn sự nghiệp: 583.700 triệu đồng (tương đương 26 triệu USD). 

+ Vốn vay: 295.279 triệu đồng (tương đương 13,2 triệu USD). 

+ Đối ứng: 288.421 triệu đồng (tương đương 12,5 triệu USD); 

Phân chia giai đoạn (sau điều chỉnh): 

*) Dự kiến giai đoạn 2016-2020: 3.630.939triệu đồng (tương đương 161,7 triệu USD); 

- Đầu tư phát triển: 3.310.354 triệu đồng (tương đương 147,5triệu USD); 

+ Vốn vay: 3.042.354 triệu đồng (tương đương 135,5 triệu USD); 

+ Đối ứng: 268.000 triệu đồng (tương đương 11,9 triệu USD); 

- Vốn sự nghiệp: 320.585 triệu đồng (tương đương 14,3 triệu USD). 

+ Vốn vay: 295.279 triệu đồng (tương đương 13,2 triệu USD). 

+ Đối ứng: 35.306 triệu đồng (tương đương 1,1 triệu USD); 

*) Dự kiến giai đoạn 2021-2022: 1.431.536 triệu đồng (tương đương 63,8 triệu USD); 

- Vốn vay đầu tư phát triển: 1.168.421 triệu đồng (tương đương 52,0 triệu USD). 

+ Vốn vay: 962.726 triệu đồng (tương đương 42,9 triệu USD); 

+ Đối ứng: 205.695 triệu đồng (tương đương 9,2 triệu USD); 

- Vốn đối ứng sự nghiệp: 263.115 triệu đồng (tương đương 11,7 triệu USD). 

- Vốn vay: 0 

3 

Đề nghị Bộ NN&PTNT cân nhắc gia hạn 

Chương trình đến 01/05/2021 do việc đề xuất 

kéo dài thời gian thực hiện thêm 2 năm (đến 

Bô ̣Nông nghiệp & PTNT đề nghị đề xuất gia hạn, kéo dài thời gian thực hiện thêm 24 tháng (đến 

31/7/2023): Để đảm bảo có đủ thời gian (bù lại thời gian trễ mất 2 năm) thực hiện được các mục tiêu 

chỉ số giải ngân (DLI) của Chương trình (bao gồm các chỉ số giải ngân về hoạt động bền vững sau 2 
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2023) trong khi lịch trả nợ gốc bắt đầu từ 

01/05/2021 sẽ xảy ra tình trạng vừa rút vốn, 

vừa trả nợ ảnh hưởng đến việc trả nợ của 

Chính phủ và kế hoạch rút vốn, trả nợ của 

các địa phương. Do sau 01/05/2021, các 

khoản rút vốn sẽ không được ân hạn trả nợ 

gốc, theo đó các công trình sử dụng vốn sau 

đó chưa thu hồi được vốn đã phải trả nợ gốc. 

năm) về cấp nước và vệ sinh nông thôn được quy định tại Quyết định số 1415/QĐ-TTG ngày 

02/8/2015 Phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô về sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3102/QĐ-BNN-

HTQT ngày 21/7/2016 Phê duyệt văn kiện Chương trình Mở rộng quy mô về sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB. Viêc̣ vừa rút vốn, vừa trả nợ se ̃có các kế hoac̣h cu ̣thể cho các 

điạ phương để có thể bố trí ngân sách địa phương trả phần vốn vay lại cho Bộ tài chính. Xét về măṭ 

lơị ích mang tính an sinh xa ̃hôị cao hơn xét về hiêụ quả đầu tư cho các vùng có điều kiêṇ kinh tế - xa ̃

hôị khó khăn, có nhiều đồng bào các dân tôc̣ sinh sống ở vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam 

Trung Bô ̣và hai tỉnh thường xuyên chiụ haṇ hán, thiếu nước nghiêm troṇg (Ninh Thuận, Bình Thuận) 

có cơ hôị tiếp câṇ sử duṇg vốn ODA ưu đaĩ nhằm giải quyết những khó khăn trong  cấp nước sạch và 

vê ̣sinh nông thôn. Trong thời gian gia hạn, Chương trình vẫn được sử dụng vốn vay ưu đãi trong khi 

hiện nay Việt Nam đã tốt nghiệp IDA, không còn hợp lệ để vay ưu đãi (vì đã là nước thu nhập trung 

bình), vì vậy nếu Chương trình không được gia hạn thì sẽ phải trả lại vốn này cho WB là rất đáng 

tiếc, trong khi Chính phủ vẫn phải đầu tư cho các vùng khó khăn như vậy. 

Đây cũng là môṭ Chương trình hỗ trợ có tính đột phá và tổng hợp về các mặt thuộc lĩnh vực nước sạch 

và vệ sinh nông thôn. Chương trình tạo sự đột phá về Truyền thông thay đổi hành vi (BCC). Tăng 

cường tiếp cận bền vững với nước sạch và tăng độ bao phủ nước sạch, vệ sinh ở khu vực nông thôn. 

Hoàn thiện chính sách và thể chế, tăng cường năng lực cho cấp Trung ương và địa phương. Xây dựng 

và áp dụng các sáng kiến/mô hình mới, phù hợp và bền vững với điều kiện vùng miền; đặc biệt tại 

khu vực nông thôn miền núi, Tây Nguyên, thúc đẩy vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân của đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

4 

Hoạt động đầu tư cấp nước là dịch vụ có thu 

do doanh nghiệp thực hiện theo nguyên tắc 

bù đắp đủ chi phí đầu tư, là lĩnh vực nhà 

nước đang chủ trương xã hội hóa. Hiện 

Chương trình chưa chứng minh được hiệu 

quả trong việc sử dụng vốn vay và không còn 

phù hợp với chủ trương sử dụng vốn vay của 

Chính phủ trong tình hình mới hiện nay. Sau 

khi kết thúc, các UBND tỉnh sẽ phải bàn giao 

- Như đã nêu trên, phần lớn phạm vi thực hiện Chương trình đều là vùng khó khăn về điều kiện kinh 

tế - xã hội, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, hạn hán, thiếu nước... vùng cần nhiều hỗ trợ từ Chính phủ 

để đảm bảo an sinh xã hội, thu nhâp̣ người dân còn thấp so với măṭ bằng chung cả nước nên chưa thu 

hút được đầu tư từ các thành phần kinh tế doanh nghiêp̣/tư nhân tham gia đầu tư cấp nước sạch nông 

thôn theo hình thức dịch vụ như những vùng phát triển khác do khả năng thu hồi vốn rất thấp. Do đó, 

việc triển khai chủ trương xã hội hóa cấp nước tại vùng này chỉ có thể thực hiện huy động từ nguồn 

lực tại chính cộng đồng người hưởng lợi và mang tính là đáp ứng nhu cầu cơ bản đảm bảo có nước 

sinh hoạt cho người dân chứ chưa thể chuyển đổi hoàn toàn sang hoạt động dịch vụ cấp nước. 
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tài sản cho các đơn vị khác để khai thác vận 

hành. Đề nghị Bộ NN&PTNT trao đổi với 

các địa phương về khả năng quản lý, bàn 

giao tài sản công, trách nhiệm trả nợ phần 

vốn cho vay lại do hiện nay có một số dự án 

vốn vay nước ngoài sau khi kết thúc đang 

gặp nhiều vướng mắc trong việc bàn giao tài 

sản công cho các công ty quản lý. 

Làm rõ căn cứ pháp lý tiếp tục đề xuất sử 

dụng vốn ngân sách Nhà nước (từ nguồn vốn 

vay nước ngoài) để đầu tư các dự án cấp 

nước. 

Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, tại Điều 5 quy định: Vốn vay ODA 

được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án ….. bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu 

không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Vì vậy việc sử dụng vốn ODA cho những người dân ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc là hoàn toàn phù hợp với mục 

tiêu của Chính phủ. 

Sau khi Chương trình kết thúc, viêc̣ bàn giao tài sản cho các đơn vi ̣ tiếp nhâṇ để quản lý, khai thác, 

vâṇ hành công trình cấp nước; bước đầu đề xuất giao cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông 

nghiêp̣ và Phát triển nông thôn của điạ phương (Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn)/đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi/giao chính quyền địa phương và từng bước có 

phương án thưc̣ hiêṇ giao công trình theo quy điṇh hiêṇ hành. 

- Về căn cứ pháp lý: Cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là tại những vùng khó khăn là mối 

quan tâm của Đảng và Chính phủ hiện nay nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu để đảm bảo an sinh xã hội 

và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội ở những địa phương tham gia Chương trình. Tại Văn kiện đại hội 

Đảng lần thứ XII và bản dự thảo Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới đều đề cập đến mục tiêu 

cấp nước sinh hoạt nông thôn. Bên cạnh đó có các văn bản như Chiến lược quốc gia về Nước sạch và 

VSMT nông thôn, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

được ban hành tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đều có nội 

dung huy động nguồn lực các nguồn vốn ODA. Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án ….. bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết 

yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. 

Ngoài ra, Kế hoạch hành động quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-

TTg ngày 10/5/2017, trong đó bao gồm mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy 

đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 5742/BNN-TCTL ngày 13/7/2017 gửi Ủy ban 

nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình Quốc 



 

 

 

11 

TT Ý kiến, yêu cầu Tiếp thu, giải trình 

gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025, trong đó có Phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển 

khai thực hiện Chương trình hàng năm khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, huy động và lồng ghép 

các nguồn lực từ các Chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện các nội dung Chương trình. 

5 

Trường hợp các ý kiến nêu trên chưa được 

làm rõ hoặc không đủ căn cứ pháp lý, Bộ Tài 

chính đề nghị dừng thực hiện Chương trình 

khi kết thúc thời gian thực hiện theo Quyết 

định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết 

định đầu tư hiện hành và kết thúc giải ngân 

khoản vay theo Hiệp định vay đã ký kết. 

Bộ Nông nghiệp & PTNT giải trình các ý kiến như đa ̃nêu ở trên và đề nghị Chương trình tiếp tuc̣ 

đươc̣ thưc̣ hiêṇ gia haṇ thêm thời gian 24 tháng và đã được WB thống nhất gia hạn Chương trình để 

hoàn thành muc̣ tiêu của Chương trình. Đây là cơ hôị phát triển, đảm bảo an sinh xã hội cho những 

vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, do đó cần sư ̣quan tâm của Chính phủ để tiếp câṇ các nguồn 

vốn, bao gồm nguồn vốn ODA ưu đaĩ, trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế, nguồn vốn ngân 

sách của nhà nước haṇ chế. 
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