
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Số: 5331/VPCP-QHQT 

V/v sửa đổi Hiệp định tài trợ cho 

“Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả”do WB tài trợ 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021
 

 

 

  

  Kính gửi:  

      - Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 

        Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao; 

      - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang,  

        Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai,  

        Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum,  

        Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận. 
 

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước tại văn bản số 1395/QĐ-CTN ngày 

31 tháng 7 năm 2021; xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 125/TTr - 

BTC ngày 28 tháng 7 năm 2021 sửa đổi Hiệp định tài trợ cho “Chương trình mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Dự án) do     

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tài 

trợ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau: 

1. Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục sửa đổi Hiệp định tài trợ của Dự án 

với các nội dung như kiến nghị tại văn bản nêu trên. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, đánh giá 

việc giải ngân vốn dựa trên kết quả, tổng trị giá vốn vay đã giải ngân chuyển cho 

các cơ quan thực hiện; tổng chi phí đầu tư thực tế, số vốn chênh lệch (nếu có) để 

báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý số vốn chênh lệch, đảm bảo quản lý 

chi phí dự án đầu tư đúng quy định và sử dụng vốn vay hiệu quả. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh tham gia Dự án 

khẩn trương triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ và thời gian gia hạn.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;  

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,  

  cácVụ: KTTH, NN, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3).HN. 
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