
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BNN-TCTL Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

V/v thúc đẩy thực hiện và lấy ý kiến 

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh Chương trình  mở rộng quy 

mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả, 

vay vốn WB. 

 

 

Kính gửi:   

- Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, 

Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk 

Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 

03/02/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB”, trong 

đó gia hạn thời gian thực hiện Chương trình đến 31/12/2022 (gia hạn thời gian 

đóng sổ khoản vay đến 31/7/2023). Để thúc đẩy thực hiện và triển khai các thủ 

tục tiếp theo về điều chỉnh Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Quý Cơ quan:  

1. Chỉ đạo các cơ quan/đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Chương trình nhằm hoàn thành các mục tiêu được giao, đặc biệt là mục 

tiêu về chỉ số giải ngân bền vững (DLI2.1, DLI2.2) theo tiêu chí của 

Chương trình. 

2. Bố trí đủ và kịp thời phân khai nguồn vốn đầu tư phát triển đúng tỷ lệ 

(vốn cấp phát, vốn vay lại, vốn đối ứng) và vốn đối ứng sự nghiệp theo quy định..  

3. Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương 

thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo tuân thủ kế hoạch hành động của 

Chương trình. 

4. Có ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh Chương trình (FS)/Văn kiện Chương trình điều chỉnh về Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi, địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, 

Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 04/3/2021 để kịp thời hoàn thiện. Nếu quá thời hạn 

Lãnh đạo 

Tổng cục 

Lãnh đạo 

VP Bộ 
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này, Quý Cơ quan không có ý kiến, xin được hiểu là đồng ý với dự thảo Báo cáo 

nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình.  

Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình đã được đăng trên 

Website Tổng cục Thuỷ lợi: www.tongcucthuyloi.gov.vn - Mục: Triển khai 

chương trình cấp nước 21 tỉnh.. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Ngân hàng Thế giới; 

- Lưu: VT, TCTL. 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 

Vụ Nguồn nước và NSNT 

Soạn thảo: Lê Khắc Lương 

 

PVT. Hoàng Anh Tuấn 
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