
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC THỦY LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:             /TCTL-NN 
V/v bố trí vốn thực hiện và rút vốn 

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên        

kết quả, vay vốn WB - Năm 2021 (văn 

bản đôn đốc lần 1) 

 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2021 

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

Sơn, Bắc Giang, 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 và Lâm Đồng. 

  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 2158/BNN-

TCTL ngày 14/4/2021 về việc bố trí vốn thực hiện Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB (Chương trình), Ban 

Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn ban hành văn bản số 23/TCTL-BĐP 

ngày 19/4/2021 về việc thủ tục rút vốn Chương trình. Đến nay, đã có 6 tỉnh ban 

hành Quyết định phân khai nguồn vốn đối ứng sự nghiệp: Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa 

Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Ninh Thuận; 7 tỉnh phân khai nguồn vốn đầu tư 

phát triển: Bắc Kạn, Hòa Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Đắc Lắk, Kon 

Tum; tỉnh Thái Nguyên đã gửi hồ sơ rút vốn (tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu, Ban 

Điều phối đã có văn bản số 31/BĐP ngày 21/5/2021 đề nghị hoàn thiện hồ sơ và 

gửi lại hồ sơ rút vốn). Để đẩy nhanh tiến độ rút vốn, Tổng cục Thủy lợi đề nghị 

Quý Ủy ban chỉ đạo các Sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện: 

1. Đối với những tỉnh chưa bố trí nguồn vốn đối ứng sự nghiệp, vốn đầu tư 

phát triển: Hoàn thành thủ tục trình UBND bố trí, phân khai nguồn vốn đối ứng sự 

nghiệp và đầu tư phát triển (cấp phát, vay lại, đối ứng) theo quy định của Chương trình. 

2. Đối với những tỉnh chưa có hồ sơ rút vốn: Chủ tài khoản nguồn hoàn 

thành hồ sơ rút vốn Chương trình năm 2021 theo hướng dẫn tại văn bản số 

23/TCTL-BĐP ngày 19/4/2021. 

3. Gửi các Quyết định phân khai nguồn vốn đối ứng sự nghiệp và đầu tư phát 

triển, hồ sơ rút vốn Chương trình năm 2021 về Tổng cục Thủy lợi (qua Ban Điều 

phối Chương trình cấp nước nông thôn) trước ngày 11/6/2021 để tổng hợp, xem 

xét và triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Tổng cục Thủy lợi đề nghị UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;     

- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- TCT. Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c); 

- Các Bộ: Y tế, Giáo dục & ĐT; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và ĐT, NN&PTNT, 

Y tế, Giáo dục và ĐT tại 21 tỉnh; 

- Ngân hàng Thế giới; 

- Lưu: VT, NN.ê Khắc Lương 

                            VT. Lê Hùng Nam 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lương Văn Anh 

Lãnh đạo 

Tổng cục 

Lãnh đạo 

VP Bộ 
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